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 ضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم االقتصاديـة بكّميـة العمـوميحّدد القائمة االسمية ألع، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  60قرار رقم  -

 93 البويـرة -االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
جاريـة لكّميـة العمـوم االقتصاديـة والتّ  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  61قرار رقم  -

 94 .............................................................................................البويـرة -وعمـوم الّتسييـر بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
 ـا بكّميـة عمـوم الطبيعـةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم البيولوجي، 2017جانفي  16مـؤّرخ في   62قرار رقـم  -

 95 .....................................................................................البويـرة-والحيـاة وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج 
لقسم العمــوم الفالحيــة بكّميـة عمـوم يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017جانفي  16مــؤّرخ في  63قرار رقم  -

 96 ...........................................................................البويـرة-والحيـاة وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  الطبيعـة
عمـوم الطبيعـة والحيـاة وعمـوم  مس العممي لكّميـةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء المج، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  64قرار رقم  -

 97 ........................................................................................................البويـرة-األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج 
بكّمية العمـوم  ية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اإلعـالم اآللـييحّدد القائمة االسم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  65قرار رقم  -

 98 ..........................................................................................البويـرة -والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
بكّمية العمـوم والعمـوم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الرياضيـاتيحّدد ، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  66قرار رقم  -

 100 ....................................................................................................البويـرة –التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
بكّمية العمـوم  اليندسـة الميكانيكيــة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي 16مـؤّرخ في  67قرار رقم  -

 101 ..........................................................................................البويـرة -والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
بكّمية العمـوم  اليندسـة المدنيــة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  68رقم  قرار -

 102 ..........................................................................................البويـرة –والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
بكّمية العمـوم والعمـوم  لقسـم الفيزيــاء يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  69قرار رقم  -

 103 ....................................................................................................البويـرة –التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
بكّمية العمـوم والعمـوم  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الكيميــاء، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  70قرار رقم  -

 104 ....................................................................................................البويـرة –التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
بكّمية العمـوم  اليندسـة الكيربائيـة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  71قرار رقم  -

 105 ..........................................................................................البويـرة -والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
بكّمية العمـوم  ىندسـة الطرائـق يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  72قرار رقم  -

 106 ..........................................................................................البويـرة –والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
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 لكّميـة العمـوم والعمـوم التطبيقيـة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  73قرار رقم  -
 107 ................................................................................................................البويـرة -بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 

القـانـون العـام بكّميـة الحقـوق  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  74قرار رقم  -
 108 ..........................................................................................البويـرة -د أولحـاج والعمـوم الّسياسيـة بجامعة أكمي محنـ

القـانـون الخـاص بكّميـة الحقـوق  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  75قرار رقم  -
 109 ..........................................................................................البويـرة -بجامعة أكمي محنـد أولحـاج والعمـوم الّسياسيـة 

 لكّمية الحقـوق والعمـوم الّسياسيـة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  76قرار رقم  -
 110 ................................................................................................................بويــرةال -مي محنـد أولحاج بجامعة أك

الذي يحدد القائمة االسمية  2015المؤرخ في أول أفريل  147يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  17مؤرخ في  87قرار رقم  -
 111 .......................................................................................................تممسان، المعدل ء مجمس إدارة جامعةألعضا

يحدد القائمة االسمية  الذي 2014جويمية  14المؤرخ في  468، يعدل القرار رقم  2017جانفي  17مؤرخ في  88قرار رقم  -
والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا  المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العمميألعضاء 

 112 ...........................................................................................................في مجاالت المواد األولية والطاقة، المعدل
القائمة االسمية  الذي يحدد 2014جويمية  14المؤرخ في  470، يعدل القرار رقم 2017جانفي  17مؤرخ في  89قرار رقم  -

التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا  ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير
 113 ...................................................................................مية ،البيئة والمخاطر الكبرى، المعدلفي مجاالت التييئة اإلقمي

يحدد القائمة االسمية  الذي 2014جويمية  14المؤرخ في  473، يعدل القرار رقم  2017جانفي  17مؤرخ في  90قرار رقم  -
والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا  ن القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العمميألعضاء المجنة المشتركة بي

 115 ...................................................................................................في مجاالت القانون، االقتصاد والمجتمع، المعدل
يحدد القائمة االسمية  الذي 2014جويمية  14المؤرخ في  476، يعدل القرار رقم 2017جانفي  17رخ في مؤ  91قرار رقم  -

والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا  ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي
 116 .......................................................................................................في مجاالت العموم اإلنسانية والتاريخ، المعدل

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2017جانفي  3المؤرخ في  2يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  18مؤرخ في  98قرار رقم  -
 117 ..............................................................................................................................بجاية مجمس إدارة جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2015ديسمبر  17المؤرخ في  1252رقم قـرار ، يعدل ال2017جانفي  19مؤرخ في  105قرار رقم  -
 118 ................................................................ة في العموم والتقنيات بوىران، المعدلألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيري

يحدد القائمة االسمية الذي  2016أفريل  19مؤرخ في ال 275قرار رقم ، يعدل ال2017جانفي  22مؤرخ في  106قرار رقم  -
 119 ...................................................................... وسعادة )والية المسيمة(ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بب

االسمية  يحدد القائمةالذي  2016جانفي  31مؤرخ في ال 60قرار رقم ، يعدل ال2017جانفي  22مؤرخ في  107قرار رقم  -
 120 ......................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة

 121 ..............ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان الذي يحدد القائمة االسمية، 2017جانفي  29 مؤرخ في 108 رقم قرار -
 122 .............................المكونة لممدرسة العميا لألساتذة ببشار ضمن إنشاء األقساميت، 2017جانفي  29مؤرخ في 109قرار رقم  -
، الذي يحدد القائمة االسمية 2016جويمية  26المؤرخ في  887رقم قـرار ، يعدل ال2017جانفي  29مؤرخ في  110قرار رقم  -

 123 ..................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري 
 124 ............لمحصول عمى شيادة الكفاءة لمينة المحاماة ، يحدد مبمغ مصاريف التكوين2017جانفي  29مؤرخ في  111قرار رقم  -
 لقسم الفيزياء النظرية بكمية الفيزياء مة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائ، 2017جانفي  29 مؤرخ في 112قرار رقم  -

 125 .........................................................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا
 لقسم فيزياء اإلشعاعات بكمية الفيزياء يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2017جانفي  29 مؤرخ في 113قرار رقم  -

 126 .........................................................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا
لقسم الطاقويات وميكانيك السوائل  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  114قرار رقم  -

 127 ........................................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا بكمية الفيزياء
لكمية الفيزياء بجامعة العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29 مؤرخ في 115قرار رقم  -

 128 ............................................................................................................................ىواري بومدين-والتكنولوجيا
بكمية اإللكترونيك  ياإللكترو تقنلقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29ؤرخ في م 116قرار رقم  -

 130 .......................................................................................ىواري بومدين -واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا
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لقسم اإلعالم اآللي بكمية اإللكترونيك  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  117قم قرار ر  -
 131 .......................................................................................ىواري بومدين -واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا

األجيزة واآللية بكمية اإللكترونيك  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017جانفي  29مؤرخ في  118قرار رقم  -
 132 .......................................................................................ىواري بومدين -واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم االتصاالت السمكية والالسمكية ، 2017جانفي  29مؤرخ في  119قرار رقم  -
 133 ..................................................................نىواري بومدي -بكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا

لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤرخ في  120قرار رقم  -
 134 ...............................................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا الطرائق

لقسم الجيوتقني والري بكمية اليندسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  121قرار رقم  -
 136 ................................................................................................نىواري بومدي -بجامعة العموم والتكنولوجيا المدنية

لقسم اليياكل والمواد بكمية اليندسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  122قرار رقم  -
 137 ................................................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا المدنية

بجامعة العموم  لكمية اليندسة المدنية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤرخ في  123قرار رقم  -
 138 ...........................................................................................................................ىواري بومدين -والتكنولوجيا

 التربية البدنية والرياضية لمعيد المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29مؤرخ في  124قرار رقم  -
 139 ...................................................................................................................الشمف -حسيبة بن بوعمي بجامعة

بكمية العموم الدقيقة  لقسم الكيـمياء يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  125قرار رقم  -
 140 .................................................................................................الشمف -واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي

بكمية العموم الدقيقة  قسم الرياضياتليحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017جانفي  29مؤرخ في  126قرار رقم  -
 141 .................................................................................................الشمف -واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي

بكمية العموم الدقيقة  لقسم الفيزياء يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  127قرار رقم  -
 143 .................................................................................................الشمف -واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي

لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤرخ في  128قرار رقم  -
 144 ...................................................................................................................الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي

 المجمس العممي لكّمية عموم االعالم واالتصال يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29مؤّرخ في   129قرار رقم  -
 145 ..........................................................................................................................................3بجامعةالجزائر

لقسـم عموم اإلعالم بكّمية عموم االعالم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في 130قرار رقم  -
 146 .............................................................................................................................3واالتصال بجامعة الجزائر

بكّمية عموم  لقسـم عموم االتصال يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  131قرار رقم  -
 147 ....................................................................................................................3االعالم واالتصال بجامعة الجزائر

المجمس العممي لكّمية العموم السياسية والعالقات  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29مؤّرخ في  132قرار رقم  -
 148 .................................................................................................................................3بجامعةالجزائر الدولية

بكّمية العموم  لقسـم الدراسات الدولية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  133قرار رقم  -
 149 ........................................................................................................3دولية بجامعة الجزائرالسياسية والعالقات ال

بكّمية  لقسـم التنظيم السياسي واإلداري  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  134قرار رقم  -
 150 ................................................................................................3لسياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائرالعموم ا

 لكّميـة العموم االقتصادية والعموم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤّرخ  في  135قرار رقم  -
 152 ............................................................................................................3التجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر

 رياضيةالمجمس العممي لمعيد التربية البدنية وال يحدد لمقائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29مؤّرخ في 136قرار رقم  -
 153 .........................................................................................................................................3بجامعة الجزائر

 154 .......................3جزائرألعضاء المجمس العممي لجامعة ال يحـدد القائمـة االسمية، 2017جانفي  29مـؤّرخ في  137قرار رقم  -
بجـامعة  لقسم الطــب بكمية الطــب يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجـنة العمميـة، 2017جانفي  29مـؤرخ في   138قـرار رقم  -

 156 ........................................................................................................................1الجـزائر -بن يـوسف بن خـدة
بجـامعة  لقسم الصيـدلة بكمية الطــب يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجـنة العمميـة، 2017جانفي  29مـؤرخ في  139قـرار رقم  -

 157 ........................................................................................................................1الجـزائر -بن يـوسف بن خـدة
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قسم طـب األسنـان بكمية الطــب ليحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجـنة العمميـة ، 2017جانفي  29مـؤرخ في  140قـرار رقم  -
 158 ..........................................................................................1الجـزائر -بجـامعة بن يـوسف بن خـدة

المجمس العممي لكمية الطــب بجامعة بن يوسف بن  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29مؤرخ في  141قرار رقم  -
 159 ...........................................................................................................................................1الجزائر -خدة

بكمية عموم األرض  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجيولوجيا، 2017جانفي  29مؤرخ في  142قرار رقم  -
 160 .......................................................................ىواري بومدين -والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة العموم والتكنولوجيا

الجيوفيزياء بكمية عموم األرض  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017جانفي  29مؤرخ في  143رار رقم ـــق -
 161 .......................................................................نىواري بومدي -والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة العموم والتكنولوجيا

لكمية عموم األرض والجغرافيا  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤرخ في  144رار رقم ــق -
 162 ...................................................................................ىواري بومدين -والتييئة العمرانية بجامعة العموم والتكنولوجيا

لقسم البحوث العممية بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  145رار رقم ــق -
 164 ...........................................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضيات

لقسم الجبر ونظرية األعداد بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  146رار رقم  ـــق -
 165 ...........................................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضيات

 لقسم التحميل بكمية الرياضيات يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  147رار رقم ـــق -
 166 .........................................................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا

لقسم االحتماالت واإلحصاء بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  148قرار رقم  -
 167 ...........................................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضيات

لكمية الرياضيات بجامعة العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤرخ في  149قرار رقم  -
 168 ...........................................................................................................................ىواري بومدين -والتكنولوجيا

 لكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤرخ في  150قرار رقم  -
 169 .........................................................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا

بكمية اليندسة  البيئة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة، 2017جانفي  29مؤرخ في  151قرار رقم  -
 171 .......................................................................ىواري بومدين -لتكنولوجياالميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم وا

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البناءات الميكانيكية وىندسة ، 2017جانفي  29مؤرخ في  152قرار رقم  -
 172 ...........................................ىواري بومدين -طرائق بجامعة العموم والتكنولوجيابكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة ال اإلنتاج

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيميائية وىندسة ، 2017جانفي  29مؤرخ في  153قرار رقم  -
 173 .............................................ىواري بومدين-امعة العموم والتكنولوجيابكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بج التبريد

عموم المواد بكمية اليندسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017جانفي  29مؤرخ في  154قرار رقم  -
 174 .......................................................................ري بومدينىوا -الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا

لطاقويات بكمية اليندسة ا يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017جانفي  29مؤرخ في  155قرار رقم  -
 175 .......................................................................ومدينىواري ب -بجامعة العموم والتكنولوجيا الميكانيكية وىندسة الطرائق

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم األحياء ووظائف األعضاء ، 2017جانفي  29مؤرخ في  156قرار رقم  -
 176 .....................................................ىواري بومدين -لوجيابكمية العموم البيولوجية بجامعة العموم والتكنو  من الكائنات الحية

لقسم البيئة والمحيط بكمية العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  157قرار رقم  -
 177 ............................................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا البيولوجية

لبيولوجيا الخموية والجزيئية ايحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2017جانفي  29مؤرخ في  158قرار رقم  -
 178 ............................................................................مدينىواري بو  -بجامعة العموم والتكنولوجيا بكمية العموم البيولوجية

لكمية العموم البيولوجية بجامعة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤرخ في  159قرار رقم  -
 180 ...................................................................................................................ىواري بومدين -العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجغرافيا والتييئة العمرانية بكمية ، 2017جانفي  29مؤرخ في  160قرار رقم  -
 181 .......................................................ىواري بومدين -معة العموم والتكنولوجياعموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجا

 182 ......( لمجنة الجامعية الوطنية37السابعة والثالثون ) ، المتضمن إعالن نتائج الدورة2017فيفري  02المؤرخ في  161قرار رقم  -
 192 ...(والية تممسانألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية ) يحدد القائمة االسمية، 2017فيفري  02مؤرخ في  162قرار رقم  -
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لدى المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية  يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2017فيفري  07قرار مؤرخ في  -
 193 .....................................................................................................................والتجارية وعموم التسيير قسنطينة

الذي يحدد القائمة االسمية  2016مارس  20المؤرخ في  171يعدل القرار رقم ، 2017فيفري  09مؤرخ في  163 قرار رقم -
 194 ..................................................................................................................البويرة ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2015 ديسمبر 29المؤرخ في  1274رقم  ، يعدل القرار2017فيفري  09مؤرخ في  164 قرار رقم -
 195 .......................................................................، المعدلجياعموم والتكنولو لمألعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين 

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2015يوليو  7مؤرخ في  324، يعدل القرار رقم 2017فيفري  09مؤرخ في  165قرار رقم  -
 196 .........................................................................................................مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي، المعدل

 197 ........أدرار –ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمــد درايــة يحـّدد القائمـة االسمية، 2017فيفري   12مـؤّرخ  في  166قــرار رقم  -
 بجامعة المجمس العممي لكّميـة العموم والتكنولوجيا يحّدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  167قرار رقم  -

 199 ............................................................................................................................الطارف -الشاذلي بن جديد
عبد  بجامعة لكّميــة الّمغــات األجنبّيــة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  12في  مــؤّرخ 168قرار رقـم  -

 200 ..........................................................................................................................مستغانــم -الحميد بن باديس
بكّميـة الّمغــات  لقسـم الّمغــة االنجميزيــة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  169قــرار رقـم  -

 201 ..............................................................................................مستغانـم -عبد الحميد ابن باديس  األجنبّيــة بجامعة
بكّميـة الّمغــات  لقسـم الّمغــة الفرنسيــة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  170قــرار رقـم  -

 202 ..............................................................................................مستغانـم -األجنبّيــة بجامعة عبد الحميد ابن باديس 
بكّميـة العمـوم  لقسـم ىندسـة الطرائــق يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  171قــرار رقـم  -

 204 ..........................................................................................مستغانـم -والتكنولوجيـا بجامعة عبد الحميد ابن باديس 
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة ، 2017فيفري  12مــؤّرخ  في  172قــرار رقـم  -

 205 .......................................................................................مستغانــم -وعمـوم الّتسييــر بجامعة عبد الحميد بن باديس
بكّميـة العموم  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم الّتجاريـة، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  173قــرار رقـم  -

 206 .............................................................مستغانـم -الحميد ابن باديس االقتصادية والّتجارية وعموم الّتسيير بجامعة عبد 
بكّميـة العموم  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم الّتسييــر، 2017فيفري  12مـؤّرخ  في  174قــرار رقـم  -

 207 .............................................................مستغانـم -جامعة عبد الحميد ابن باديس االقتصادية والّتجارية وعموم الّتسيير ب
 الماليـة والمحاسبـة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  175قــرار رقـم  -

 208 ................................................مستغانـم-عبد الحميد ابن باديس رية وعموم الّتسيير بجامعةبكّميـة العموم االقتصادية والّتجا
بكّميـة  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمــوم االقتصاديــة، 2017فيفري  12مـؤّرخ  في  176قــرار رقـم  -

 209 .....................................................مستغانـم -عبد الحميد ابن باديس  رية وعموم الّتسيير بجامعةالعموم االقتصادية والّتجا
بجامعة  لكّميـة األدب العربـي والفنـون  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2017فيفري  12مــؤّرخ في  177قــرار رقم  -

 210 .....................................................................................................................مستغانـم -عبد الحميد بن باديس
بكّميـة األدب  لقســم األدب العربـي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  178قــرار رقـم  -

 211 ........................................................................................مستغانـم-ربـي والفنـون بجامعة عبد الحميد ابن باديسالع
دب العربـي بكّميـة األ لقســم الفنــون  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  179قــرار رقـم  -

 213 ...............................................................................................مستغانـم -والفنـون بجامعة عبد الحميد ابن باديس 
وعمـوم  ـوم والتكنولوجيـالكّميـة العم يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  12مــؤّرخ في  180قــرار رقـم  -

 214 ...............................................................................................مستغانــم -الّتسييــر بجامعة عبد الحميد بن باديس 
بكّميـة  اليندســة الميكانيكيــة عممية لقسـميحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال، 2017فيفري   12مـؤّرخ  في  181قــرار رقـم  -

 215 .................................................................................مستغانـم -العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة عبد الحميد ابن باديس 
بكّميـة  لقسـم اليندســة الكيربائيــة عضاء المجنة العمميةيحّدد القائمة االسمية أل، 2017فيفري  12مـؤّرخ  في  182قــرار رقـم  -

 216 ....................................................................................مستغانـم-عبد الحميد ابن باديس العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة
 ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اليندسـة المدنيـة والمعماريـةيحّدد الق، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  183قــرار رقـم  -

 217 ............................................................................مستغانـم-عبد الحميد ابن باديس بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة
 218 ..1سطيف -ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس يحـّدد القائمـة االسمية، 2017فيفري  12مـؤرخ في  184قــرار رقـم  -
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بكمية  المالية والمحاسبة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم، 2017فيفري  12مؤرخ في  185قرار رقم  -
 220 .............................................................الجمفة -عاشورالعموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان 

عموم األرض والكون بكمية عموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017فيفري  12مؤرخ في  186قرار رقم  -
 221 ..........................................................................................جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي الطبيعة والحياة

بجامعة  لكمية عموم الطبيعة والحياة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  12مؤرخ في  187قرار رقم  -
 222 .......................................................................................................................لجيج -دمحم الصديق بن يحي

 لقسم اإللكترونيك بكمية التكنولوجيا يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مؤرخ في  188قرار رقم  -
 224 ........................................................................................................................سعيدة -بجامعة موالي الطاىر

بكمية التكنولوجيا  لقسم اإلعالم اآللي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مؤرخ في  189قرار رقم  -
 225 ........................................................................................................................سعيدة -بجامعة موالي الطاىر

 بكمية التكنولوجيا ياإللكترو تقنلقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري   12مؤرخ في  190قرار رقم  -
 226 ........................................................................................................................سعيدة -بجامعة موالي الطاىر

بكمية  لقسم اليندسة المدنية والري  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12في  مؤرخ  191قرار رقم  -
 227 ..........................................................................................................سعيدة -ي الطاىرالتكنولوجيا بجامعة موال

المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017فيفري  12مؤرخ في  192قرار رقم  -
 228 ..........................................................................................................................................سعيدة -الطاىر

كّمية ب الّمغـة والثقافـة األمازيغيـة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  193قـرار رقم  -
 229 .............................................................................................البويـرة -أكمـي محنـد أولحـاج  بجامعة اآلداب والّمغات

بكّمية  األدب العربـيالّمغـة و  لقسم يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  194قـرار رقم   -
 230 .............................................................................................البويـرة -أكمـي محنـد أولحـاج  بجامعة اآلداب والّمغات

بكّمية  األدب والّمغـة الفرنسيـة لقسميحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  195قـرار رقم  -
 231 .............................................................................................البويـرة -أكمـي محنـد أولحـاج  بجامعة اآلداب والّمغات

أكمـي  بجامعة لكّميـة اآلداب والّمغـات لمجمس العمميا يحّدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  196قـرار رقم  -
 232 ................................................................................................................................البويـرة -محنـد أولحـاج 

 233 .....البويـرة -عممي لجامعة أكمـي محنـد أولحـاجالمجمس ال د القائمـة االسمية ألعضاءيحـدّ ، 2017فيفري  12مـؤرخ في  197قــرار رقـم  -
 235 ..، يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بمغنية2017فيفري  13مؤرخ في  198قرار رقم  -
العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  ء األقسام المكونة لمعيد، يتضمن إنشا2017فيفري  13مؤرخ في  199قم ر قرار  -

 236 ............................................................................................................................لدى المركز الجامعي بمغنية
 236 ..الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بمغنية يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد ،2017فيفري  13مؤرخ في  200 قرار رقم -
 237 ....اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بمغنية ، يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد2017فيفري  13مؤرخ في  201قرار رقم  -
فـي بـرنـامـج التـكـويـن اإلقامي بـالـخـارج لفائدة الطمبة  معايير االنتقاء لـمـقـبـوليحدد ، 2017فيفري  16 مـؤرخ فـي 204قرار رقـم  -

 238 .....................................................................................................................................2017بعنوان سـنـة 
لفائدة باحثين دائمين عمى  يتضّمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة الّدكتوراه، 2017فيفري  20ؤّرخ في مـ 216 قرار رقم -

 240 .......................................................................2016/2017مستوى مؤّسسات الّتعميم العالي بعنوان الّسنة الجامعية 
 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2016 مارس 10المؤرخ في  146يعدل القرار رقم ، 2017فيفري  20 خ فيمؤر  217 قرار رقم -

 241 .........................................................................................................، المعدلعنابة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة االسمية  2015 أفريل 21المؤرخ في  172يعدل القرار رقم ، 2017فيفري  20 يمؤرخ ف 218قرار رقم  -

 242 ..................................................................................وىران لمعموم والتكنولوجيا، المعدل ألعضاء مجمس إدارة جامعة
والمتضمن إنشاء األقسام  2009ديسمبر  3المؤرخ في  332القرار رقم ، يعدل 2017فيفري  20مؤرخ في  219رقم  قرار -

 243 ...............................................................................................المكونة لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
، الذي يحدد القائمة االسمية 2015أكتوبر  27المؤرخ في  1115رقم قرار ، يعدل ال2017فري في 20مؤرخ في  220رقم  قرار -

 244 ......................................................................التعميم التكنولوجي بسكيكدة ةألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذ
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016فيفري  8المؤرخ في  80، يعدل القرار رقم 2017فيفري  21مؤرخ في  221قرار رقم  -

 245 ........................................................................................................، المعدل1باتنة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
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الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016ديسمبر  24المؤرخ في  1783، يعدل القرار رقم 2017فيفري  21مؤرخ في  222قرار رقم  -
 246 ..................................................................................................................2باتنة ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 247 ..مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2017فيفري  21مؤرخ في  223قرار رقم  -
 249 .................................خنشمة ألعضاء مجمس إدارة جامعة ، يحدد القائمة االسمية2017فيفري  21مؤرخ في  224قرار رقم  -
 250 .......لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة البيـض االجتماعيةشكيل لجنة الخدمات ، يتضمن إنشاء وت2017فيفري  21مؤرخ في قرار  -
 251 .، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة السانيـا وىـران2017فيفري  21مؤرخ في قرار  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2015أفريل  21المؤرخ في  174، يعدل قرار رقم 2017فيفري  22مؤرخ في  225قرار رقم  -

 252 .............................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان، المعدل
القائمة االسمية  الذي يحدد 2014جوان  10المؤرخ في  370، يعدل قرار رقم 2017فيفري  22مؤرخ في  226قرار رقم  -

 253 .............................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان، المعدل
لجنة قطاعية  إنشاء والمتضمن 2015نوفمبر  3المؤرخ في  1136، يعدل القرار رقم 2017فيفري  22مؤرخ في  227قرار رقم  -

 254 .........................................لمموارد الوثائقية لفائدة مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي، ويحدد مياميا وتشكيميا وسيرىا
ائدة مؤسسات القطاعية لمموارد الوثائقية لف ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة2017فيفري  22مؤرخ في  228قرار رقم  -

 255 ...........................................................................................................................التعميم العالي والبحث العممي
د القائمة اإلسمية لذي يحدا 2014مارس  11المؤرخ في  249يعدل القرار رقم ، 2017فيفري  22مؤرخ في  229قرار رقم  -

 256 ................................................................................................................2ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر
بكمية  مياء والفيزياء النظريةالكي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017فيفري  25مؤرخ في  230قرار رقم  -

 257 ..............................................................................................ىواري بومدين -الكيـمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا
كيمياء وفيزياء المواد الغير  ة لقسميحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي، 2017فيفري  25مؤرخ في  231قرار رقم  -

 258 ............................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا عضوية بكمية الكيـمياء
 لقسم الكيمياء العضوية بكمية الكيـمياء ةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي، 2017فيفري  25مؤرخ في  232قرار رقم  -

 259 .........................................................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا
بجامعة العموم  لكمية الكيـمياء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017فيفري  25مؤرخ في   233قرار رقم  -

 260 ...........................................................................................................................ىواري بومدين -والتكنولوجيا
ىواري  -المجمس العممي لجامعة العموم والتكنولوجيا السمية ألعضاءيحـّدد القائمـة ا، 2017فيفري  25مـؤرخ في  234قــرار رقـم  -

 262 .....................................................................................................................................................بومدين
لمقائمة االسمية ألعضاء  المحّدد 2015فيفري  01المؤّرخ في  38يعّدل القرار رقم ، 2017فيفري  25مؤرخ في  235قرار رقم  -

 264 ........................................................................المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالجزائر
اإلعالم واالتصال وعمم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم ،2017فيفري  25مؤرخ في  236قرار رقم  -

 265 ...............................................................قــالمة -1945ماي  08المكتبات بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 
لقسم عمم االجتماع بكمية العموم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية يحدد، 2017فيفري  25مؤرخ في  237قرار رقم  -

 266 .........................................................................................قــالمة -1945ماي  08بجامعة  اإلنسانية واالجتماعية
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم اآلثار بكمية العموم يحدد ، 2017فيفري  25مؤرخ في   238قرار رقم  -

 267 .........................................................................................قــالمة -1945ماي  08بجامعة  اإلنسانية واالجتماعية
ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التاريخ بكمية العموم اإلنسانية يحدد القا، 2017فيفري  25مؤرخ في  239قرار رقم  -

 268 .....................................................................................................قــالمة -1945ماي  08بجامعة  واالجتماعية
لقسم عمم النفس بكمية العموم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية يحدد، 2017فيفري  25مؤرخ في  240قرار رقم  -

 269 .........................................................................................قــالمة -1945ماي  08بجامعة  اإلنسانية واالجتماعية
 لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد القا، 2017فيفري  25مؤرخ في  241 قرار رقم -

 270 .....................................................................................................................قــالمة -1945ماي  08بجامعة 
لقسم المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب  دد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيح، 2017فيفري  25مؤرخ في  242قرار رقم  -

 271 ...............................................................................................................األغواط -والمغات بجامعة عمار ثميجي
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لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ي فيفر  25مؤرخ في  243قرار رقم  -
 272 ...............................................................................................................األغواط -والمغات بجامعة عمار ثميجي

لقسم المغة الفرنسية بكمية اآلداب  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017يفري ف 25مؤرخ في  244قرار رقم  -
 273 ...............................................................................................................األغواط -والمغات بجامعة عمار ثميجي

بجامعة عمار  المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017فيفري  25في مؤرخ  245قرار رقم  -
 274 ..........................................................................................................................................األغواط -ثميجي

لقسم القانون العام بكمية الحقوق  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  25مؤرخ في  246رقم  قرار -
 275 ..............................................................................................الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي والعموم السياسية

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون الخاص بكمية الحقوق ، 2017فيفري  25مؤرخ في   247رقم  قرار -
 276 ..............................................................................................الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي والعموم السياسية

لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  25مؤرخ في  248ر رقم قرا -
 277 ..............................................................................................الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي والعموم السياسية

 لكمية الحقوق والعموم السياسية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  25مؤرخ في  249رار رقم ق -
 278 ...................................................................................................................الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق ، 2017فيفري  25 مؤرخ في 250قرار رقم   -
 279 ........................................................................................جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي والعموم السياسية

لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  25مؤرخ في  251قرار رقم  -
 281 .................................................................................................جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي السياسية

 لكمية الحقوق والعموم السياسية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  25مؤرخ في  252رار رقم ق -
 282 .............................................................................................................جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي

 لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 2017فيفري  27 مؤّرخ في 253ر رقم قرا -
 283 ..............................................................................................................العميا لمطب البيطري   بالمدرسة الوطنية

المتضمن مواءمة التكوينات في  2016أوت  9المؤرخ في  1141يتمم القرار رقم  2017فيفري  27مؤّرخ في  254قرار رقم  -
 284 ................................................«عموم المادة»بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا في ميدان  الماستر المؤىمة

في ميدان  بعنوان جامعة تيارت مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة، يتضمن 2017فيفري  27مؤّرخ في  255رقم  قرار -
 285 ...................................................................................................................................."آداب ولغات أجنبية"

 287 ..بجامعة ورقمة 2015-2014بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة، 2017فيفري  27مؤّرخ في  256قرار رقم  -
 287 ..بجامعة ورقمة ،2015-2014يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ، 2017فيفري  27مؤّرخ في  257قرار رقم  -
 288 ..بجامعة ورقمة، 2017-2016بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة، 2017فيفري  27مؤّرخ في  258قرار رقم  -
 289 .....«عموم الطبيعة والحياة»بعنوان جامعة الشمف في ميدان  يتضمن تأىيل ماستر المفتوح ،2017فيفري  27مؤّرخ في  259قرار رقم  -
الذي يحدد شروط  2011نوفمبر  03المؤرخ في  715يعدل ويتمم القرار رقم ، 2017مارس  01ي مؤّرخ ف 260 قرار رقم -

 290 ..دبموم الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعةالحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة، 
 291 ............."الحاج لخضر" 1لدى جامعـة باتنـة الجتماعية، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات ا2017مارس  01مؤرخ في قرار  -
لمعيد العموم االنسانية واالجتماعية لدى المركز  ، يتضمن إنشاء األقسام المكونة2017مارس  02مؤرخ في  261قرار رقم  -

 292 ...........................................................................................................................................الجامعي ببريكة
 293 ....يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي ببريكة، 2017مارس  02مؤرخ في  262قرار رقم  -
عيد الحقوق والعموم االقتصادية لدى المركز لم يتضمن إنشاء األقسام المكونة، 2017مارس  02مؤرخ في  263قرار رقم  -

 294 ...........................................................................................................................................الجامعي ببريكة
الذي يحدد القائمة االسمية  2014مارس  25لمؤرخ في ا 275، يعدل القرار رقم 2017مارس  02مؤرخ في  264قرار رقم  -

 294 .................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي، المعدل والمتمم
 295 ................................معسكر معةألعضاء مجمس إدارة جا ، يحدد القائمة اإلسمية2017مارس  02مؤرخ في  265 قرار رقم -
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 297 .....ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في البيو تكنولوجيا ، يحدد القائمة االسمية2017مارس  02مؤرخ في  266قرار رقم  -
االسمية  قائمة، الذي يحدد ال2013يوليو  7 المؤرخ في 471، يعدل القرار رقم 2017مارس  02مؤرخ في  267قرار رقم  -

 298 ............................ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي، المعدل والمتمم
 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2015أكتوبر  7المؤرخ في  977القرار رقم  يعدل، 2017مارس  05مؤرخ في  268 قرار رقم -

 299 ........................................................................................................، المعدلالشمف مجمس إدارة جامعة ألعضاء
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015أفريل  21المؤرخ في  168يعدل القرار رقم  ، 2017مارس  05مؤرخ في  269قرار رقم  -

 300 .....................................................................................................بومرداس، المعدل مس إدارة جامعةألعضاء مج
 301 ...2، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعـة محمـد لميـن دباغيـن سطيـف2017مارس  06مؤرخ في قرار  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2016جوان  21المؤرخ في  727يعدل القرار رقم ، 2017مارس  08مؤرخ في  270رقم ر قرا -

 302 ...................................................................................تكنولوجيا، المعدل ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيو
 303 .....ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت الذي يحدد القائمة االسمية، 2017مارس  08مؤرخ في  271قرار رقم  -
يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس  2017مارس  09ي مؤّرخ ف 272 قرار رقم -

 305 ...............................................ري، في بعض مؤسسات التعميم العاليدولة، دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيط
 306 ....، يتضمن تأىيل ماستر فروع ذات تسجيل وطني في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"2017مارس  09مؤرخ في  273تسوية رقم  قرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2016جانفي  19المؤرخ في  50، يعدل القرار رقم 2017مارس  13مؤرخ في  276قرار رقم  -

 307 ....................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس، المعدل
 308 .....جتماعية لدى المركـز الجامعـي نـور البشيـر البيـض، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اال2017مارس  13مؤرخ في قرار  -
 309 ...........1، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعـة فرحـات عبـاس سطيـف2017مارس  13مؤرخ في قرار  -
الذي يحدد تشكيمة  2015ديسمبر سنة  7المؤرخ في  1220، يعدل القرار رقم 2017مارس  14مؤرخ في  277قرار رقم  -

 310 ..................................................................................المجنة القطاعـية لمصفقات لوزارة التعميم العالي والبحث العـممي
 دد القائمة االسميةيح الذي 2017فيفري  21مؤرخ في ال 224رقم ، يعدل القرار 2017مارس  14مؤرخ في  278قرار رقم  -

 311 ..................................................................................................................خنشمة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 312 ...............................................تشكيمة المجنة الوطنية لتقييم الباحثين يتضمن 2017مارس  14مؤرخ في  279قرار رقم  -
لشعبة الصيدلة ويحدد صالحيتيا  ، يتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية2017مارس  15 في مؤرخ 285قرار رقم  -

 313 ......................................................................................................................................وتشكيمتيا وسيرىا
 316 ...تسميم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي يحدد مبمغ نفقات سحب دفتر شروط ،2017مارس  19مؤرخ في  286قرار رقم  -
 316 .....يوسف بن خدة""بن  1يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعـة الجزائـر 2017مارس  19قرار مؤرخ في  -
عموم الطبيعة والحياة ة ـكّميل  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2017مارس  26مــؤّرخ في  287قــرار رقم  -

 317 ...............................................................................................................2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطف بجامعـة
لقسـم التكوين القاعدي بكّميـة عموم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017مارس  26مـؤّرخ في   288قـرار رقم  -

 319 ...........................................................................................2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفالطبيعة والحياة بجامعـة 
ميكرو بيولوجيا وبيو كيمياء  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 2017مارس  26مـؤّرخ في  289قـرار رقم  -

 320 ............................................................................2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة 
، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم البيولوجيا العضوية بكّميـة عموم 2017مارس  26مـؤّرخ في  290قـرار رقم  -

 321 ............................................................................................2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطفالطبيعة والحياة بجامعـة 
لقسـم عمم البيئة والمحيط بكّميـة عموم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017مارس  26مـؤّرخ في  291قـرار رقم  -

 322 ............................................................................................2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطفالطبيعة والحياة بجامعـة 
األجنبيــة  اتــغوالمّ الطب ة ــكّميل ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2017مارس  26مــؤّرخ في  292قـرار رقم  -

 323 ................................................................................................................2باتنــة- دـمصطفى بن بولعيبجامعـة 
لقسـم الّصيدلــة بكّميـة الّطــــب بجامعة  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017مارس  26مـؤّرخ في  293قـرار رقم  -

 324 .........................................................................................................................2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطف
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لقسـم الطب بكّميـة الّطــــب بجامعة  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017مارس  26مـؤّرخ في  294قـرار رقم  -
 325 ........................................................................................................................2ة باتنــ- دـى بن بولعيـمصطف

اآلداب لقسـم الّمغـة اإلنجميزيــة بكّميـة  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017مارس  26مـؤّرخ  في  295قـرار رقم  -
 326 ...........................................................................................2باتنــة-دـى بن بولعيـمصطفاألجنبيــة بجامعة  اتــغلمّ وا

اآلداب بكّميـة  لقسـم الّمغـة الفرنسيـة ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017مارس  26مـؤّرخ في   296قـرار رقم  -
 327 ..........................................................................................2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطفاألجنبيــة بجامعة  اتــغوالمّ 

األجنبيــة  اتــغة اآلداب والمّ ــكّمي، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل2017مارس  26مــؤّرخ في  297قـرار رقم  -
 328 ................................................................................................................2باتنــة- دـمصطفى بن بولعيبجامعـة 

لقسـم اإلعــالم اآللــي بكّميـة  ة العممية، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجن2017مارس  26 مـؤّرخ في 298قـرار رقم  -
 329 ..............................................................................2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطفالّرياضيـات واإلعـالم اآللـي بجامعة 

لقسـم الّرياضيــات بكّميـة الّرياضيـات  المجنة العممية، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  26مـؤّرخ في  299قـرار رقم  -
 330 .............................................................................................2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطفواإلعـالم اآللـي بجامعة 

الّرياضيـات واإلعـالم اآللـي ة ـكّميل ة االسمية ألعضاء المجمس العممي، يحّدد القائم2017مارس  26مــؤّرخ في  300قــرار رقم  -
 331 ...............................................................................................................2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطف بجامعـة

 بجامعـة اــة التكنولوجيـكّمي، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل2017مارس   26مــؤّرخ في  301قــرار رقم  -
 333 ..........................................................................................................................2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطف

لقسـم الـــّري بكّميـة التكنولوجيـا  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017مارس  26 مـؤّرخ في 302قـرار رقم  -
 334 ...............................................................................................................2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطفبجامعـة 

، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اليندســة المدنيــة بكّميـة 2017مارس  26مـؤّرخ في  303 قـرار رقم -
 335 .................................................................................................2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطفالتكنولوجيـا بجامعـة 

لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017مارس  26مؤرخ في  304قرار رقم  -
 336 ..................................................................................................والحياة  بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

القانون الخاص بكّميـة الحقوق  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم2017مارس  26مؤرخ في  305قرار رقم  -
 337 ........................................................................................والعموم السياسية بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

 ةـوم السياسيـوق والعمـة الحقـكّمي، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل2017مارس  26مؤّرخ في  306قرار رقم  -
 338 ..............................................................................................................بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

لقسـم القانون العام بكّميـة الحقوق  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017مارس  26مؤرخ في  307قرار رقم  -
 340 ........................................................................................والعموم السياسية بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

الحقوق  كّميةلقسـم العموم السياسية ب ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017مارس  26مؤّرخ في   308قرار رقم  -
 341 ........................................................................................والعموم السياسية بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

العموم الدقيقة كّمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفيزياء ب2017مارس  26مؤّرخ في  309قرار رقم  -
 342 ...........................................................................................واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

العموم الدقيقة كّمية لقسـم الكيمياء ب ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017مارس  26مؤّرخ في  310قرار رقم  -
 343 ...........................................................................................واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

بجامعة  ةعموم الطبيعة والحياة ـكّميل ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2017مارس  26مؤّرخ في  311قرار رقم  -
 344 ........................................................................................................................عبد الحميد بن باديس مستغانم

العموم الدقيقة واإلعالم اآللي ة ـكّميل ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2017مارس  26مؤّرخ في   312قرار رقم  -
 345 ..............................................................................................................بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

كّمية اآللي ب مالرياضيات واإلعال ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم2017مارس  26مؤّرخ في  313قرار رقم  -
 347 ..........................................................................العموم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم البحار وتربية المائيات 2017مارس  26مؤرخ في  314قرار رقم  -
 348 ..........................................................................بكّميـة عموم الطبيعة والحياة  بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم
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، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم الفالحة بكّميـة عموم 2017مارس  26مؤرخ في  315قرار رقم  -
 349 ........................................................................................الطبيعة والحياة  بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

بكّميـة التكنولوجيـا  اإللكترونيــك لقسـم يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26 مـؤّرخ في 316قـرار رقم  -
 350 ...............................................................................................................2باتنــة-مصطفـى بن بولعيـد  بجامعـة

بكّميـة التكنولوجيـا  لقسـم الميكانيــك يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مـؤّرخ في  317قـرار رقم  -
 351 ...............................................................................................................2باتنــة-بجامعـة مصطفـى بن بولعيـد 

بكّميـة  لقسـم اليندســة الّصناعيــة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مـؤّرخ في  318 قـرار رقم -
 352 .................................................................................................2باتنــة-بولعيـد  التكنولوجيـا بجامعـة مصطفـى بن

بكّميـة  لقسـم الكيربـاء الـتقـنيـة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مـؤّرخ في  319قـرار رقم  -
 353 .................................................................................................2باتنــة-ـة مصطفـى بن بولعيـد التكنولوجيـا بجامع

يحدد القائمة اإلسمية  الذي 2015جوان  7المؤرخ في  220، يعدل القرار رقم 2017مارس  26مؤرخ في  320قرار رقم  -
 354 ..............................................................كز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدلألعضاء مجمس إدارة مر 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة البيئة بكمية ىندسة ، 2017مارس  26 مؤرخ في 321قرار رقم  -
 355 .............................................................................................................................3الطرائق بجامعة قسنطينة

المحّدد لمقائمة االسمية  2014جويمية  30المؤّرخ في  649يعّدل القرار رقم ، 2017مارس  26مؤرخ في  322قرار رقم  -
 356 ....................................................الجمفة -ية الحقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشورألعضاء المجمس العممي لكم

لكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017مارس  26مؤرخ في  323قرار رقم  -
 357 ..........................................................................................................انوىر  -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف

بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الوراثة الجزيئية التطبيقية، 2017مارس  26مؤرخ في  324قرار رقم  -
 358 ......................................................................وىران -ة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافعموم الطبيعة والحياة بجامع

بكمية عموم  تكنولوجيا البيو يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017مارس  26مؤرخ في  325قرار رقم  -
 359 .............................................................................وىران -والتكنولوجيا دمحم بوضيافالطبيعة والحياة بجامعة العموم 

بكمية عموم  الكائن الحي والبيئة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017مارس  26مؤرخ في   326قرار رقم  -
 360 .............................................................................وىران -وم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالطبيعة والحياة بجامعة العم

لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017مارس  26مؤرخ في  327قرار رقم  -
 361 ..........................................................................................................وىران -يافالعموم والتكنولوجيا دمحم بوض

المحّدد لمقائمة االسمية  2015جويمية  20المؤّرخ في  467يعّدل القرار رقم ، 2017مارس  26مؤرخ في  328قرار رقم  -
 363 .......................................................غميزان -اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانةألعضـاء المجمس العممي لمعيد 

المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء  مجمس إدارة حدد القائمة االسمية ألعضاء، ي2017مارس  26مؤرخ في  329قرار رقم  -
 364 ......................................................................................................................................واالقتصاد التطبيقي

 365 .................................الجمفة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة، 2017مارس  26مؤرخ في  330قرار رقم  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2016أفريل  14المؤرخ في  245يعدل القرار رقم ، 2017مارس  26 ؤرخ فيم 331قرار رقم  -

 366 ..........................................................................................................ر، المعدلبشا ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 يحدد القائمة االسميةالذي  ،2016ديسمبر  08مؤرخ في ال 1743رقم ، يتمم القرار 2017مارس  26في  مؤرخ 332قرار رقم  -

 367 .......................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
الذي يحدد القائمة االسمية  2017جانفي  03المؤرخ في  10، يعدل القرار رقم 2017مارس  26في مؤرخ  333رقم قرار  -

 368 ........................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة
بكّميـة الّتكنولوجيــا  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم اإللكترونيــك 2017مارس  29 خ فيمـؤرّ  334قــرار رقـم  -

 369 ........................................................................................................................1البميـدة -بجامعـة سعـد دحمـب
بكّميـة  اليندسـة الميكانيـكيــة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم، 2017مارس  29مـؤّرخ في   335قــرار رقـم  -

 370 .........................................................................................................1البميـدة -الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب
بكّميـة  الّطاقـات المتجـّددة لقسـم يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  29مـؤّرخ في  336قــرار رقـم  -

 371 .........................................................................................................1البميـدة -الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب
بكّميـة  لقســم اليندسـة المدنيــة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2017مارس  29مـؤّرخ في  337قــرار رقـم  -

 372 .........................................................................................................1البميـدة -الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب
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بكّميـة  ىندسـة الّطرائــق لقســم يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2017مارس  29مـؤّرخ في  338قــرار رقـم  -
 373 .........................................................................................................1البميـدة -الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب

بكّميـة  لقســم عمـوم الميـاه والبيئـة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2017مارس  29مـؤّرخ في  339قــرار رقـم  -
 374 .........................................................................................................1البميـدة -الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب

سعـد  بجامعـة لكّميـة الّتكنولوجيــا المجمـس العممـي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017مارس  29مــؤّرخ في  340قــرار رقـم  -
 375 .........................................................................................................................................1البميـدة -دحمـب

عمم الطيران والدراسات  لمعيد المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017مارس  29مؤرخ في  341قرار رقم  -
 377 .............................................................................................................1البميـدة -سعـد دحـمب بجامعة الفضائية

بكميـة العـموم بجامعة  لقسم الكيــمياء يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  29مؤرخ في   342قرار رقم  -
 378 .................................................................................................................................1البميـدة  -د دحـمبسعـ

لعـموم بجامعة بكميـة ا لقسم الفيـزيـاء يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  29مؤرخ في  343قرار رقم  -
 379 .................................................................................................................................1البميـدة  -سعـد دحـمب

بكميـة العـموم بجامعة  رياضيـاتلقسم الـ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  29مؤرخ في  344قرار رقم  -
 380 .................................................................................................................................1البميـدة  -سعـد دحـمب

بكميـة العـموم  لقسم اإلعـالم اآللـي ة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجن، 2017مارس  29مؤرخ في  345قرار رقم  -
 381 .......................................................................................................................1البميـدة  -بجامعة سعـد دحـمب

 -لمجمس العممي لكمية العـموم بجامعة سعـد دحـمباألعضاء يحدد القائمة االسمية ، 2017مارس  29مؤرخ في  346قرار رقم  -
 382 ..................................................................................................................................................1البميـدة 

بكّميـة الّطـب  طــب األسنــان لقســم يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2017مارس  29مـؤّرخ في  347قــرار رقـم  -
 384 ........................................................................................................................1البميـدة -بجامعـة سعـد دحمـب

بكّميـة الّطـب بجامعـة  المجنة العممية لقســم الّطــب يحّدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017مارس  29مـؤّرخ في   348قــرار رقـم  -
 385 .................................................................................................................................1البميـدة -سعـد دحمـب

بكّميـة الّطـب بجامعـة  الّصيدلـة لقسـم يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  29مـؤّرخ في   349قــرار رقـم  -
 386 ..................................................................................................................................1البميـدة -سعـد دحمـب

بجامعـة سعـد  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـة الّطــب، 2017مارس  29مــؤّرخ  في  350قــرار رقـم  -
 387 .........................................................................................................................................1البميـدة -دحمـب

الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015نوفمبر   26المؤرخ في 1194يعدل القرار رقم ، 2017مارس  29مؤرخ في  351قرار رقم  -
 388 .........................................................................................................تيارت، المعدل ألعضاء مجمس إدارة جامعة

يتضّمن، تأىيل مؤسسات التعميم العالي، عمى سبيل الَتسوية، لضمان التكوين لنيل  2017مارس  29مـّؤرخ في  352قـرار رقـم  -
 389 ..........................................................................................................................شيادتي الماجستير والدكتوراه

 

  IV-  الُمقررات 
، بالديوان 1بكمية الطب بالزيانية، جامعة الجزائر ، يتضمن إلحاق المطعم المتواجد2017جانفي  28ُمؤرخ في  25ُمقرر رقم  -

 395 ...........................................................................................................................الوطني لمخدمات الجامعية
بسمك المنشطين  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق2017جانفي  16مؤرخ في  012مقرر رقم  -

 396 ........................................................لمبيطرةالجامعيين، رتبة منشط جامعي من المستوى األول لممدرسة الوطنية العميا 
، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق بسمك محافظي 2017جانفي  16مؤرخ في  013مقرر رقم  -

 396 ...............................مبيطرةالمكتبات الجامعية، رتبة ممحق المكتبات الجامعية من المستوى األول لممدرسة الوطنية العميا ل
ميندسي المخابر  ، يمدد أجل المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق بسمك2017جانفي  16مؤرخ في  014مقرر رقم  -

 397 .............................................................الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
لاللتحاق بسمك األعوان  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات2017جانفي  16مؤرخ في  015مقرر رقم  -

 397 ....................................................................................اإلداريين، رتبة عون مكتب لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات2017جانفي  16مؤرخ في  016مقرر رقم  -

 398 ......................................................................................................كاتب مديرية لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات2017جانفي  16مؤرخ في  017مقرر رقم  -

 399 .............................................................................................كاتب مديرية رئيسي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
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بسمك التقنيين في  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق2017جانفي  16مؤرخ في  018مقرر رقم  -
 399 ............................................................اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

لاللتحاق بسمك المتصرفين،  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات2017جانفي  16مؤرخ في  019مقرر رقم  -
 400 .....................................................................................................رتبة متصرف لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

بسمك الميندسين  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق2017جانفي  16مؤرخ في  020قرر رقم م -
 400 ...........................................................اإلحصائيين، رتبة ميندس دولة في اإلحصائيات لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

بسمك الميندسين في  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق2017 جانفي 16مؤرخ في  021مقرر رقم  -
 401 ........................................................اإلعالم اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق  ل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق، يمدد أج2017جانفي  16مؤرخ في  022مقرر رقم  -
 402 ..............................................................................................................اإلدارة لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

في اإلعالم اآللي،  الميندسين بسمك لاللتحاقالميني  االمتحانجل إجراء ، يمدد أ2017جانفي  16مؤرخ في  023مقرر رقم  -
 402 .......................................................................رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

سمك المتصرفين، رتبة متصرف  المتحان الميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء ا 2017جانفي  16مؤرخ في  024مقرر رقم  -
 403 .............................................................................................................رئيسي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية  لاللتحاق الميني ناالمتحا، يمدد أجل إجراء 2017جانفي  16مؤرخ في  025مقرر رقم  -
 403 ................................................................................................................................1رئيسي لجامعة باتنة

بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون لاللتحاق الميني  ناالمتحا، يمدد أجل إجراء 2017جانفي  16مؤرخ في  026مقرر رقم  -
 404 .........................................................................................................................1إدارة رئيسي لجامعة باتنة

بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون لاللتحاق الميني  حاناالمت، يمدد أجل إجراء 2017جانفي  16مؤرخ في  027مقرر رقم  -
 404 ..................................................................................................................................1إدارة لجامعة باتنة

ميندسي المخابر  لمسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك، يمدد أجل إجراء ا2017جانفي  23مؤرخ في  28مقرر رقم  -
 405 ..........................................حسناوة-الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو

لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة  ة، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشياد2017جانفي  23مؤرخ في  29مقرر رقم  -
 406 ........................................................................................حسناوة-متصرف لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو

المنشطين  مك، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بس2017جانفي  23مؤرخ في  30مقرر رقم  -
 406 .....................................حسناوة-الجامعيين، رتبة منشط جامعي من المستوى األول لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق2017جانفي  23مؤرخ في  31مقرر رقم  -
 407 .........................................................................حسناوة-لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو ممحق رئيسي

التقنيين في اإلعالم  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك2017جانفي  23مؤرخ في  32مقرر رقم  -
 407 .................................................ةحسناو -في اإلعالم اآللي لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو اآللي، رتبة تقني سام 

بسمك األعوان اإلداريين،  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق2017جانفي  23مؤرخ في  33مقرر رقم  -
 408 .......................................................................حسناوة-الجامعية تيزي وزورتبة عون إدارة رئيسي لمديرية الخدمات 

بسمك األعوان اإلداريين، لاللتحاق ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة 2017جانفي  23مؤرخ في  34مقرر رقم  -
 408 ................................................................................حسناوة-رتبة عون إدارة لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو

لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة عون  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة2017جانفي  23مؤرخ في  35مقرر رقم  -
 409 ..................................................................................حسناوة-حفع البيانات لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو

بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  لاللتحاقالميني  االمتحان، يمدد أجل إجراء 2017جانفي  23مؤرخ في  36مقرر رقم  -
 410 ........................................................................................................رئيسي لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية

في اإلحصائيات،  ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك الميندسين2017جانفي  23مؤرخ في  37مقرر رقم  -
 410 ....................................................................رتبة ميندس رئيسي في اإلحصائيات لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية

لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني2017جانفي  23مؤرخ في  38مقرر رقم  -
 411 .................................................................................................................لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق  ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2017جانفي  23مؤرخ في  39مقرر رقم  -
 411 ................................................................................................رئيسي لإلدارة لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية

بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون  ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2017جانفي  23مؤرخ في  40مقرر رقم  -
 412 ..................................................................................................إدارة رئيسي لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية
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بسمك محافظي  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق2017فيفري  05مؤرخ في  042مقرر رقم  -
 412 ..................................................المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول لجامعة المــــدية

بسمك مساعدي  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق2017فيفري  05مؤرخ في  043مقرر رقم  -
 413 .........................................................................المكتبات الجامعية، رتبة مساعد المكتبات الجامعية لجامعة المــــدية

االختبارات لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس2017فيفري  05مؤرخ في  044قم مقرر ر  -
 414 .............................................................................................................................متصرف لجامعة المــــدية

االختبارات لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة،  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس2017فيفري  05مؤرخ في  045ر رقم مقر  -
 414 ........................................................................................................لجامعة المــــدية رتبة ممحق رئيسي لإلدارة

لاللتحاق بسمك تقنيي المخابر  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات2017فيفري  05مؤرخ في  046رقم  مقرر -
 415 ...................................................................................الجامعية، رتبة تقني سام لممخابر الجامعية لجامعة المــــدية

بسمك ميندسي المخابر  ، يمدد أجل المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق2017فيفري  05مؤرخ في  047مقرر رقم  -
 415 ..............................................................................الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لجامعة المــــدية

بسمك الوثائقيين أمناء المحفوظات،  ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2017فيفري  05مؤرخ في  048مقرر رقم  -
 416 ..................................................................................................رتبة وثائقي أمناء المحفوظات لجامعة المــــدية

 لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني2017ري مؤرخ في فيف 49مقرر رقم  -
 416 ........................................................................................................................................لجامعة المــــدية

بسمك مساعدي المكتبات الجامعية،  ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2017فيفري  05في مؤرخ  050مقرر رقم  -
 417 .................................................................................................رتبة مساعد المكتبات الجامعية لجامعة المــــدية

بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2017فيفري  15مؤرخ في  051مقرر رقم  -
 418 .............................................................................................................................3رئيسي لجامعة الجزائر

بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2017يفري ف 15مؤرخ في  052مقرر رقم  -
 418 ......................................................................................................................................3لجامعة الجزائر

بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2017فري في 15مؤرخ في  053مقرر رقم  -
 419 ...........................................................................................................لممدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية

، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المنشطين الجامعيين، رتبة 2017فيفري  15مؤرخ في  054مقرر رقم  -
 419 ...........................................................وىران -بمقايد -منشط جامعي من المستوى الثاني لمديرية الخدمات الجامعية 

بسمك المقتصدين  المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق ، يمدد أجل إجراء2017فيفري  15مؤرخ في  055مقرر رقم  -
 420 ..................................................................وىران-بمقايد-الجامعيين، رتبة مقتصد جامعي لمديرية الخدمات الجامعية

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة  ختبارات لاللتحاقيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اال 2017فيفري  27مؤرخ في  60مقرر رقم  -
 421 .....................................................................................-ميمة - لمديرية الخدمات الجامعية ممحق رئيسي لإلدارة

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق  2017فيفري  27مؤرخ في  61مقرر رقم  -
 421 .................................................................................................................ميمة – مديرية الخدمات الجامعيةل

بسمك التقنيين في   بارات لاللتحاقيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االخت  2017فيفري  27مؤرخ في  62مقرر رقم  -
 422 .......................................................ميمة – لمديرية الخدمات الجامعية اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي

ك ممحقي اإلدارة، رتبة بسم يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق 2017فيفري  27مؤرخ في  63مقرر رقم  -
 422 .................................................................................................ميمة – لمديرية الخدمات الجامعية ممحق اإلدارة

لمتصرفين، رتبة بسمك ا الشيادة لاللتحاق يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس 2017مارس  06مؤرخ  في  72مقرر رقم  -
 423 ..........................................................................................................................لجامعة تيزي وزو متصرف

ي اإلعالم بسمك ميندس يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق  2017مارس  06مؤرخ  في  73رقم  مقرر -
 424 ...............................................................................لجامعة تيزي وزو اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي 

بسمك ميندسي المخابر  يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017مارس  06مؤرخ  في  74مقرر رقم  -
 424 ............................................................................معية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لجامعة تيزي وزوالجا

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك الممحقين بالمخابر  2017مارس  06مؤرخ  في   75مقرر رقم  -
 425 ....................................................................................حق بالمخابر الجامعية لجامعة تيزي وزوالجامعية، رتبة مم

بسمك تقنيي المخابر  يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017مارس  06مؤرخ  في  76مقرر رقم  -
 425 ................................................................................ر الجامعية لجامعة تيزي وزوالجامعية، رتبة تقني سام لممخاب
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بسمك تقنيي المخابر  لاللتحاقيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  2017مارس  06مؤرخ  في  77مقرر رقم  -
 426 ......................................................................................زي وزوالجامعية، رتبة تقني لممخابر الجامعية لجامعة تي

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة  الشيادة لاللتحاق يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس 2017مارس  06مؤرخ  في  78مقرر رقم  -
 427 ............................................................................................................ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة تيزي وزو

بسمك الكتاب، رتبة كاتب  الشيادة لاللتحاق يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس 2017مارس  06مؤرخ  في  79مقرر رقم  -
 427 ............................................................................................................................مديرية لجامعة تيزي وزو

بسمك الوثائقيين أمناء  يمدد أجل إجراء  المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017مارس  06مؤرخ  في  80مقرر رقم  -
 428 ................................................................................لجامعة تيزي وزو المحفوظات، رتبة وثائقي أمناء المحفوظات

يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين،  2017مارس  06مؤرخ  في  81مقرر رقم  -
 428 ........................................................................................أم البواقي- رتبة عون إدارة لمديرية الخدمات الجامعية

يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين،  2017مارس  06مؤرخ  في  82مقرر رقم  -
 429 ...............................................................................أم البواقي- رتبة عون إدارة رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية

يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة  2017مارس  06مؤرخ  في  83مقرر رقم  -
 430 ..................................................................................أم البواقي- ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية

يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين،  2017مارس  06مؤرخ  في  84مقرر رقم  -
 430 .......................................................................................أم البواقي- رتبة عون مكتب لمديرية الخدمات الجامعية

يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  2017مارس  09مؤرخ في  85مقرر رقم  -
 431 .....................................................................................................وىران-مستشار لجامعة العموم والتكنولوجيا 

يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي  2017مارس  09مؤرخ في  86مقرر رقم  -
 431 ................................................................................................................وىران-لجامعة العموم والتكنولوجيا 

يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  2017مارس  09مؤرخ  في  87مقرر رقم  -
 432 ................................................................................................................وىران-لجامعة العموم والتكنولوجيا 

يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي  2017مارس  21مؤرخ  في  88مقرر رقم  -
 433 ...................................................................................................وىران-لممدرسة التحضيرية لمعموم  والتقنيات 

يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  2017مارس  21مؤرخ  في  89مقرر رقم  -
 433 ...................................................................................................وىران-لممدرسة التحضيرية لمعموم  والتقنيات 

يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق  بسمك التقنيين في  2017مارس  21مؤرخ في  90مقرر رقم  -
 434 .............................................................بوزريعة-اإلعالم اآللي، رتبة تقني في اإلعالم اآللي لممدرسة العميا لألساتذة 

 

V- .....................................................................................  436 الفردية والمقررات القرارات
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  يتمـ المرسـو 2017فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عاـ  18مؤرخ في  77-17مرسـو تنفيذي رقـ ،
 1والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84رقـ 

 وسيرىا.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يتمـ المرسـو 2017فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عاـ  18مؤرخ في  78-17مرسـو تنفيذي رقـ ،
 1والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84رقـ 

 وسيرىا.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يتمـ المرسـو 2017فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عاـ  18مؤرخ في  79-17مرسـو تنفيذي رقـ ،
والمتضمف إنشاء جامعة  1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89التنفيذي رقـ 

 .1البميدة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتمـ المرسـو 2017فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عاـ  18مؤرخ في  80-17رقـ  مرسـو تنفيذي ،
والمتضمف إنشاء جامعة  1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89التنفيذي رقـ 

 تممساف.

  (2017 فبراير 19 الصادرة بتاريخ 11الجريدة الرسمية العدد )
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يتضمف تحويل 2017ة فبراير سن 15الموافق  1438جمادي األولى عاـ  18مؤرخ في  81-17مرسـو تنفيذي رقـ ،

 المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بالجزائر، إلى مدرسة عميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يتضمف تحويل 2017فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عاـ  18مؤرخ في  82-17مرسـو تنفيذي رقـ ،
 مدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة عميا في العمـو التطبيقية.ال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  يتضمف تحويل 2017فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عاـ  18مؤرخ في  83-17مرسـو تنفيذي رقـ ،

 ، إلى مدرسة عميا في التكنولوجيات الصناعية.المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بعنابة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يتضمف تحويل 2017فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عاـ  18مؤرخ في  84-17مرسـو تنفيذي رقـ ،
 والطاقوية. المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بوىراف، إلى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  يتضمف تحويل 2017فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عاـ  18مؤرخ في  85-17مرسـو تنفيذي رقـ ،

 المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوىراف، إلى مدرسة عميا لالقتصاد.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يتضمف تحويل 2017فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عاـ  18مؤرخ في  86-17مرسـو تنفيذي رقـ ،
 المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بتممساف، إلى مدرسة عميا إلدارة األعماؿ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  يتضمف تحويل 2017فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عاـ  18مؤرخ في  87-17ـ تنفيذي رقـ مرسو ،

 المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بقسنطينة، إلى مدرسة عميا لممحاسبة والمالية.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يتضمف تحويل 2017فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عاـ  18مؤرخ في  88-17مرسـو تنفيذي رقـ ،
 المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بعنابة، إلى مدرسة عميا في عمـو التسيير.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  يتضمف تحويل 2017فبراير سنة  15الموافق  1438لى عاـ جمادي األو  18مؤرخ في  89-17مرسـو تنفيذي رقـ ،

 المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بمستغانـ، إلى مدرسة عميا لمفالحة.
  (2017ير فبرا 22 الصادرة بتاريخ 12الجريدة الرسمية العدد ) 

ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017011.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017012.pdf
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  يتضمف إنشاء 2017فبراير سنة  26الموافق  1438جمادي األولى عاـ  29مؤرخ في  95-17مرسـو تنفيذي رقـ ،
 مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية.

  (2017أول مارس  الصادرة بتاريخ 14الجريدة الرسمية العدد )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري 2016سبتمبر  28الموافق  1437ذي الحجة عاـ  26ترؾ مؤرخ في قرار وزاري مش ،
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل  2011يونيو سنة  2الموافق   1432جمادي الثانية عاـ  30المشترؾ المؤرخ في 

 لخدمات بعنواف الجامعات.وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري 2016سبتمبر  28الموافق  1437ذي الحجة عاـ  26قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل  2011يونيو سنة  2الموافق  1432جمادي الثانية عاـ  30المشترؾ المؤرخ في 

  يفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف المراكز الجامعية.وتصن
 

  (2017جانفي  31 الصادرة بتاريخ 05الجريدة الرسمية العدد )
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري 2016سبتمبر  28الموافق  1437ذي الحجة عاـ  26وزاري مشترؾ مؤرخ في  قرار ،

الذي يحدد تعداد مناصب الشغل  2011يونيو سنة  2الموافق  1432جمادي الثانية عاـ  30المشترؾ المؤرخ في 
وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف المدارس خارج 

 .الجامعات
  (2017 فيفري  05 الصادرة بتاريخ 60الجريدة الرسمية العدد )                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة 2016نوفمبر سنة  27الموافق  1438صفر عاـ  27قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،

 لمبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1437صفر عاـ  25، يعدؿ القرار المؤرخ في 2016أكتوبر سنة  29الموافق  1438محـر عاـ  27قرار مؤرخ في 
 مة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.والمتضمف تشكي 2015ديسمبر سنة  7الموافق 

  

  (2017 مارس 22 يخالصادرة بتار  18الجريدة الرسمية العدد )                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017014.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017005.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017006.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017018.pdf
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  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 المشتركة الوزارية القرارات

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن إنشاء مصمحة، 2017فيفري  20 مشترك مؤرخ  في قـرار وزاري 
 مشتركة لمبحث  لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

 إن وزير المالية،
 ،والبحث العمميووزير التعميم العالي 

، المتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408اف عاـ شعب 4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسـو رقـ  -
 إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعّدؿ والمتّمـ،

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

، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95ـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي رق -
  الذي يحّدد صالحيات وزير المالية،

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
   ّدؿ والمتّمـ،، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المع2003

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

، 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 12وسيرىا، السّيما المادة  الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا

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

، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، 

العالي والبحث  عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ االطالعوبعد  -
 العممي،

 يقــرران
 1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل أرضية لمنمذجة  2012يوليو سنة  21الموافق 
 المتطورة.التكنولوجية لدى مركز تنمية التكنولوجيات 

تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة ألرضية النمذجة التكنولوجية المذكورة فػي المػادة األولػى أعػاله،  :2المادة 
 كاآلتي:
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لوىراف، -
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، -
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، -
 تنمية الطاقات المتجددة. مركز -

 ( فروع:03تتكوف أرضية النمذجة التكنولوجية مف ثالثة ) :3المادة 
 :فرع الدراسة والتصميـ واليندسة العكسية، ويكمف بما يأتي 

 ضماف عمميات القياس ثالثي األبعاد واليندسة العكسية، -
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 ي،إنجاز خدمات في مختمف التخصصات لفائدة القطاع االقتصادي واالجتماع -
 مرافقة الباحثيف مف أجل تصميـ مشاريعيـ. -

 :فرع منيجيات وبرمجة تسيير المخازف والصيانة، ويكمف بما يأتي 
 توفير مخططات المراحل وتعميمات العمل والرقابة، -
 ضماف عمميات التصنيع،  -
 تحديد أدوات التقطيع الموجية لالستخداـ وتصميميا، -
 وضع برمجة لنظاـ التحكـ الرقمي. -

 ذجة، ويكمف بما يأتي:فرع النم 
 إنجاز عمميات التصنيع بإزالة المادة )التفريز، الخراطة، التجويف( مف خالؿ برامج حاسوبية، -
 ضماف السير الحسف لمبرامج في العمميات المتعاقبة، -
 ضماف حفع التجييزات وصيانتيا، -
 إجراء إعدادات قبل التشغيل اآللي والبرمجة اليدوية آلالت التحكـ الرقمي. -

 

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4لمادة  ا
 2017 فيفري  20في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير المالية                                                              بحث العمميوزير التعميم العالي وال                 
 حاجي بابا عمي                                                                   األستاذ طاىر حجار                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن منح االعـتماد لبعض المصالح لضمان ، 2017مـارس  15مشترك مؤرخ في  ري قـرار وزا
 عمى مستوى المؤسسة العـمومية االستشفائية األبيار )جياللي بمخنشير( نشاطات استشفائية جامعية

 

صالح المستشفيات،  إن وزير الصحة والسكان وا 
 ،والبحث العمميووزير التعميم العالي 

، يعدؿ 6661يونيو سنة  66المػوافق لػ  6341 رمضاف عاـ 61المؤرخ في  611 -61رئاسي رقـ بمقتضى المرسـو ال -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 661-61المرسـو الرئاسي رقـ 

 6661مايو  61الموافق  6361جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  636 -61وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
عمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا وسيرىا، المعدؿ المتضمف إنشاء المؤسسات ال

 والمتمـ،
، 6666أكتوبر سنة  61الموافق  6346ذي القعدة عاـ  61المؤرخ في  411-66وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 6661مايو سنة  61لموافق ا 6361جمادى األولى عاـ  6 المؤرخ في 636-61يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 
المعدؿ  المتضمف إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا وسيرىا،

 والمتمـ،
 6666نوفمبر سنة  66الموافق  6346ذي الحجة عاـ  61المؤرخ في  411 -66وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

صالح المستشفيات،والمحدد لصالحيات وزير الصح  ة والسكاف وا 
 6664يناير سنة  46الموافق  6343ربيع األوؿ عاـ  61المؤرخ في  11 -64وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،و 
ماد لبعض المصالح المتضمف منح االعت 6661سبتمبر سنة  66وبناء عمى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 لضماف نشاطات استشفائية جامعية عمى مستوى المؤسسة العمومية االستشفائية األبيار ) جياللي بمخنشير(.
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 يقـرران
المشار  6666أكتوبر سنة  61المؤرخ في  411 -66مف المرسوـ التنفيذي رقـ  6طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

اعتماد المصالح االستشفائية الجامعية والوحدات المكونة ليا عمى  ييدؼ ىذا القرار إلى إليو أعاله،
 مستوى المؤسسة العمومية االستشفائية األبيار)جياللي بمخنشير( وفقا لمجدوؿ المرفق بيذا القرار.

 تمغى كل األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :2المادة 
صال :3المادة  ح المستشفيات واألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث يكمف األميف العػاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 

 العممي كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار.

 وزير التعميم العالي                                             وزير الصحة والسكان                                     
صالح المستشفيات                          والبحث العـممي                                                            وا 

 األستاذ طاىر حجـار                                     عبد المالك بوضياف                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمن منح االعـتماد لبعض المصالح لضمانـ 2157مارس  55ي المشترك المؤرخ في ممحق القرار الوزار 
 عمى مستوى المؤسسة العـمومية االستشفائية األبيار )جياللي بمخنشير( نشاطات استشفائية جامعية

 الـوحدات عـدد األسرة المصالح

 الجراحة العـامة .1
 77 

             - 07-    
 استشفاء الرجاؿ  -1
 استشفاء النساء -2
 طب أوراـ الجياز اليضمي -3
 الجراحة -4
 اإلنعاش -5
  االستعجاالت -6
 الفحوصات -7

 . المخبر المركزي 2
  50 

               -05-  
 الكيمياء الحيوية .1
 عػمـ األحياء المجيرية .2
 عػمـ المناعة واألمصاؿ .3
 بيولوجيا الدـ .4
 عمـ الطفيميات .5

 األطفال طـب -3
 60 

               -07- 
 األطفاؿ الكبار والمراىقيف .1
 حديثي الوالدة واإلنعاش .2
 الرضع .3
 طب القمب لألطفاؿ .4
 الفحص .5
 االستعجاالت .6
 طب األوراـ والدـ .7
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 جراحة األطفال -4
 60 ) خارجي: عيادة اليواء الطمق(

            - 05 -    
 . واستشفاء1
 . اإلنعاش2
 .االستعجاالت3
 حصالف -.4

 الطب الداخمي -5
 ) خارجي : عيادة أرزقي كحال(

 
45 

- 07- 
 استشفاء الرجاؿ        .1
 استشفاء النساء .2
 العالج المكثف .3
 االستعجاالت .4
 الفحوصات ومسكنات األلـ .5
 الكشف وعمـ األوردة .6
 االستشفاء المنزلي .7
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  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  القرارات
  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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  2016أفريل  14المؤرخ في  245القرار رقم  يعدل، 2017 جانفي 03مؤرخ في  01رقم  قرار
 بشار الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

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

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

 منو، 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
، 2009يناير سنة  4موافق ال 1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 2والمتضمف إنشاء جامعة بشار، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.2013
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2016أفريل  14المؤرخ في  245 وبمقتضى القرار رقـ -

 بشار، المعدؿ.
 ررـــــيـق

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2016أفريل  14المؤرخ في  245: يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2017 جانفي 03في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بشار

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب االسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس روابح لمنور -
 مكمف بالمالية،ممثل الوزير ال عضو صدوؽ عبد الكريـ -
 لتربية الوطنية،ممثل الوزيرة المكمفة با عضو سنوسي بريكسي عبد النبي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو عيمور نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بوبكر دمحم -
 مكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،ممثل السمطة ال عضو سواكر عبد الحكيـ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو خالدي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة،  عضو تبيش رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو عايش عبد الرحماف -
 لصناعة التقميدية، بالتييئة العمرانية والسياحة وا ممثل الوزير المكمف عضو بوسحاب دمحم -
 بالسكف والعمراف والمدينة، ممثل الوزير المكمف عضو بصالحي عبد الرحماف -
 بالموارد المائية والبيئة،ممثل الوزير المكمف  عضو  بوحبل عبد السالـ -
صالح المستشفيات،ممثل الوزير المكمف  عضو بف الديف سميماني  -  بالصحة والسكاف وا 
 الي.الو  ممثل عضو رايس العيد -
 "...........................................والباقي بدون تغيير..................................."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية، 2017جانفي  03 مؤرخ في 02رقم  قرار
  بجاية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي و ا
، 2015مػػػايو سػػػنة  14الموافػػػق  1436رجػػػب عػػػاـ  25المػػػؤرخ فػػػي  125-15وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
سػػػػنة يوليػػػػو  7الموافػػػػق  1419ربيػػػػع األوؿ عػػػػاـ  13المػػػػؤرخ فػػػػي  218 – 98وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 منو، 3جاية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، المتضمف إنشاء جامعة ب1998
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي.
 

  ررـــــــيـق
 

جمػادى الثانيػة عػاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  12: تطبيقا ألحكػاـ  المػادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بجاية. القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 بجاية  في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. : تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2المادة 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي. : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية3المادة 
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 قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة بجاية 
 :ون األعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 والبحث العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس رؽ موسىيز  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو مسعدية مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو لوحي رشيد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو مراح دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بادر إبراىيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو سعاوي إسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو طيبي سعيد -
  ،بالتجارةممثل الوزير المكمف   عضو جولف شريف -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة ، عضو خالؼ ريغي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو حجاج عمر -
 والصيد البحري، بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير المكمف  عضو لعايب مخموؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو شاوش دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة، عضو مزياف حسيف -
 الوالي. ممثل عضو خباش خالد -
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 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 لوجيا، ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنو  عضو بوزيدي عثماف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العمـو الطبيعة والحياة، عضو ماعوش نادية -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب، عضو لخضاري نور الديف -
 ،واالجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية  عضو أوعثماني ستار -
 والتجارية وعمـو التسيير، االقتصاديةمية العمـو ممثل  منتخب عف األساتذة لك عضو حداد زىير -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة  لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية،   عضو صايش عبد المالؾ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة، عضو بوحميمة فاتح -
 والمغات، اآلدابممثل  منتخب عف األساتذة لكمية  عضو  لنصر صوفياف -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو ودراىـ ليمةب -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو مختاري عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو حماموش عبد المالؾ -
 ف وعماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنيي عضو دحماني فريد -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة، عضو شريفي مريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو مساد موسى -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمة االسمية ألعضاء ، 2017جانفي  03مؤرخ في  03رقم  قرار

 مركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة  مجمس إدارة
 

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

   ،المعدؿ ،أعضاء الحكومةتعييف  والمتضمف
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

د القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة والذي يحدّ  2011
 منو،  13

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

 2015مايو سنة  23الموافق  1436شعباف عاـ  4المؤرخ في  136-15رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -
 منو، 4والمتضمف إنشاء مركز البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة، السيما المادة 

 

 ررــــقـي
عػػػاـ ة ذي الحجػػػ 28المػػػؤرخ فػػػي  396-11مػػػف المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  13لمػػػادة ألحكػػػاـ اتطبيقػػػا  المـــادة األولـــى:

تحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة والمػذكور أعػاله،  2011نػوفمبر سػنة  24الموافق  1432
 مركز البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة، كما يمي:

 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
 السيد زايير دمحم، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 اف، ممثل عف وزير المكمف بالمالية،السيد ذىبي عصم -
 ميمف ، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، السيد داود -
 ة بالتربية الوطنية،فالسيد مراح عمى، ممثل عف الوزيرة المكم -
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 السيد نميمي دمحم ، ممثل عف وزير المكمف  بالثقافة، -
 السيد تقاري دمحم ، ممثل عف وزير الداخمية والجماعات المحمية، -
 السيد زيرؽ حسيف، ممثل عف الوزير المكمف بالمجاىديف، -
 السيد بافولولو عمر ، ممثل عف الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ، -
 السيدة بمكبير ماما ، ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالتضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة، -
 ي األعمى،عف  المجمس اإلسالم السيد شنقيطي دمحم ، ممثل -
 السيد  مزياني سي محند إيدير ، ممثل عف المجمس األعمى لمغة العربية.  -

 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:
 السيد عمارة نور الديف، -

 بالنسبة لمباحثين: 
 السيد حسيني مختار، -
 .السيد بف الصغير أحمد -

 بالنسبة لمستخدمي دعم البحث :
 السيد غريبي عمي، -

 األعضاء اآلخرين: 
 السيد زيد الخير مبروؾ / مدير المركز، -
 السيد برغوتي توفيق / رئيس المجمس العممي. -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  : 2المادة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 2014ماي  15المؤرخ في  363يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  03مؤرخ في  04رقم  قرار

 النواقل لمطاقوية، المعدل.يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف 
 

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

 المعدؿ، ،أعضاء الحكومةتعييف  والمتضمف
 ةنوفمبر سن 24لموافق ا 1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
 منو.  13المادة 

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

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

مة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز الذي يحدد القائ 2014ماي  15المؤرخ في  363وبمقتضى القرار رقـ  -
 المعدؿ.    البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية،
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 ررـــقـي
 

،المعػػػدؿ، والمػػػذكور أعػػػاله       2014مػػػاي  15المػػػؤرخ فػػػي  363تعػػػدؿ المػػػادة األولػػػى مػػػف القػػػرار رقػػػـ  المـــادة األولـــى:
 وتحرر كما يأتي:

 (........................................بدون تغيير.....)........: .................المادة األولى"
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، كما يمي:

 األعضاء اآلخرين:
 السيد بف كريد      عبد الحق / مدير المركز، -
 .عيسى / رئيس المجمس العممي"  السيد كفوس       -
 ".....................................والباقي بدون تغيير..............................." 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 جانفي 03في حرر بالجزائر                                                                                                    
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي  2013فيفري  11المؤرخ في  41، يعدل القرار رقم 2017جانفي  03مؤرخ في  05رقم  قرار

 دليحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، المع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015سػػػػنة مػػػػايو  14 الموافػػػػق 1436عػػػػاـ  رجػػػػب 25المػػػػؤرخ فػػػػي  125-15بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 المعدؿ، ،أعضاء الحكومةتعييف  والمتضمف
 2011 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو.  13، ال سيما المادة والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي
، 2012غشػػػت سػػػنة  21الموافػػػق  1433شػػػواؿ عػػػاـ  3المػػػؤرخ فػػػي  316-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 5ية، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقو 
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضػى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مس العممي لمركز الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المج 2013فيفري  11المؤرخ في  41وبمقتضى القرار رقـ  -

 البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، المعدؿ.   
 ررـــــقـي

 ،المعػػػدؿ، والمػػػذكور أعػػػاله 2013فيفػػػري  11المػػػؤرخ فػػػي  41تعػػػدؿ المػػػادة األولػػػى مػػػف القػػػرار رقػػػـ  المـــادة األولـــى:
 وتحرر كما يأتي:

 ...................................... )بدوف تغيير( ............................ :المادة األولى"
تحػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لمركػػز البحػػث فػػي تكنولوجيػػا نصػػف النواقػػل لمطاقويػػة، 

 كما يمي:
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 األعضاء بحكم القانون:
 مدير المركز".    السيد بف كريد عبد الحق    -

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

 2017 جانفي 03في حرر بالجزائر                                                                                                    
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  2015 أفريل 21المؤرخ في  172يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  03 مؤرخ في 06 رقم قرار
 ، المعدلوىران لمعموم والتكنولوجيا الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212 - 84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 منو، 3والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 ،2015مايو سنة  14المػوافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في 125 - 15 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 المعدؿ، ضاء الحكومة،والمتضمف تعييف أع
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الذي  يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة  ،2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤر  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2015أفريل  21المؤرخ في  172وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.وىراف لمعمـو والتكنولوجيا جامعة
 يـقـــــرر

 

كمػا  أعػاله، والمذكػػور المعػدؿ ،2015أفريػل  21المػؤرخ فػي  172يعػدؿ الجدوؿ الممحق بػالقرار رقػـ  مادة األولى:ال
 محدد  في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة  
 2017 جانفي 03في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس غوالي نور الديف
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم

 ،ممثل وزير الدفاع الوطني عضو لعايب عبد الحميدا
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 ،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو عبد القادر طويل
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو عثماني يحي

  ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو أرزقي سميماني
 ،وزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل ال عضو بف عشيبة عبد الحميد

 ،ممثل الوزير المكمف بالشباب و الرياضة عضو غربي بدر الديف
 ،بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو تمار عبد القادر 
 ،ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو بنوح مصطفى 

 ،ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو   مياجيحرّاز 
 ،ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو   عامر دمحم

 والنقل، ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو   مقداد جميمة
 الوالي. ممثل عضو   بف زعيط دمحم

 

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

 2015 أكتوبر 7المؤرخ في  976يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  03 مؤرخ في 07رقم  قرار
 ، المعدل1وىران ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
 ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211 - 84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ،منو 3المادة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ السيما  1والمتعمق بتنظيـ  جامعة وىراف 
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ،ؿ، المعدمتضمف تعييف أعضاء الحكومةوال
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
إدارة جامعة  ألعضاء مجمس اإلسميةالذي يحدد القائمة  ،2015 أكتوبر 7في  المؤرخ 976وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.1وىراف
 يـقـــــرر

 
 

 ، المعػدؿ والمذكػػور أعػاله، كمػا2015 أكتػوبر 7المػؤرخ فػي  976قػـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحػق بػالقرار  ولى:المادة األ 
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة   
 2017 جانفي 03في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب االسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس جكوف عبد الحميد
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو سعدوت دمحم
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 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو بف عمارة دمحم
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،  عضو قي سميمانيأرز 

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو طويل عبد القادر
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو كساؿ دمحم عبد الحكيـ 

 ة واإلصالح اإلداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومي عضو عثماني يحي
صالح المستشفيات، عضو قصاب غواؿ  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكف وا 

 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ، عضو  عمروش مسعود
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو  بويعقوب صالح الديف
 بالتجارة ،ممثل الوزير المكمف  عضو بف برينس دمحم أميف

 ممثمة الوزير المكمف بالثقافة، عضو موساوي ربيعة
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو قادي الطاىر

 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية، عضو مكاكية معزة دمحم
 ي.ممثل الوال عضو   أيت أحسف رابح

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

 2015المؤرخ في أول جويمية  307يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  03مؤرخ في  08رقم  قرار
  2مجمس إدارة جامعة وىران  الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء

 

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

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

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الي و البحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261 - 14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، 2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2015المؤرخ في أوؿ جويمية  307وبمقتضى القرار رقـ  -

 .2وىراف
 ـقـــــرري

ىػػو  أعػػاله، كمػػا، والمذكػػػور 2015فػػي أوؿ جويميػػة  المػػؤرخ 307يعػػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار رقػػـ  المــادة األولــى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 جانفي 03في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس شعالؿ أحمد
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو سعدوت دمحم
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 التربية الوطنية، ممثل الوزيرة المكمفة ب عضو أرزقي سميماني
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو طويل عبد القادر

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو كساؿ دمحم عبد الكريـ
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،  عضو عثماني يحي
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ ، ضوع بومنقار بمخير

 ممثل الوزير المكمف بالتجارة ، عضو بف ىزيل عبد الرحماف
 ممثمة الوزير المكمف بالثقافة، عضو  موساوي ربيعة
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو بركاني نعيمي
 تصاؿ، ممثل الوزير المكمف باال عضو دمحم عبد القادر

 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة، عضو مكاكية معزة دمحم
 ممثل الوالي.  عضو بف زعيط دمحم

 

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

 ، يحدد القائمة اإلسمية 2017جانفي  03مؤرخ في  09 قرار رقم
 3ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر

 

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

 المعدؿ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 منو، 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ، الذي2003
، 2009سنة  أكتوبر 22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  341 -09 بمقتضى المرسوـ رقـو  -

 منو، 2، السيما المادة 3والمتعمق إنشاء جامعة الجزائر
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013
 

  يـقـــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12المادة  : تطبيقا ألحكاـ المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .3القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 3ارة جامعة الجزائر: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إد2المادة 
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.3المادة 

 2017جانفي  03في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر
 

 ن:واألعضاء المعين-1
 القطاع الصفة والمقب االسم

 ر المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،ممثل الوزي رئيس         بف شنيتي حميد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو فورار لعيدي عيسى -
 لتربية الوطنية،ممثمة الوزيرة المكمفة با عضو عبة محمودي -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو خالدي وردية -
 شغيل والضماف االجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والت عضو بكة فريد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو ياسف خير الديف -
 ممثمة الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية، عضو مسدوا أمينة -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو نيبوش أحسف -
 بالشباب والرياضة، ممثل الوزير المكمف عضو  بميل بوعالـ -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ، عضو   مشداف دمحم -
 الوالي. ممثمة عضو   برشيش سامية  -

 

 ن:واألعضاء المنتخب-2
 الييئة الصفة والمقب االسم

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير،  عضو قدي عبد المجيد -
 عف األساتذة لكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ، منتخب ممثل عضو كريـ بمقاسي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو السياسية والعالقات الدولية، عضو كنيوة أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدينة والرياضية،  عضو ىواورة مولود -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو عز الديف سمير -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،   عضو ميمة مدانيج -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بومزيبرة عمي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو مالؿ عمر -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو راىـ الذاودي -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. ضوع بمي ىالة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، الذي يحدد القائمة االسمية2017جانفي  03مؤرخ في  10رقم قرار 

 ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016مايو سنة  23الموافق 1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة 
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 رر ــــقـي
 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 
 مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة.

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. :2مادة ال
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 2017 جانفي 03في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة والمقباالسم 
 ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسة سنوساوي سعاد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بمخمف عبد الحق -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عبيدات لحبيب -
 يـ المينييف، ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعم عضو حالسي دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو سماعيمي الحاج -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو غزالي عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو مباركي مراد -
 التجارة،ممثل الوزير المكمف ب عضو خيدري ابراىيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو كبور عمور -
 ممثل الوالي. عضو عيشاوي عبد المطيف -

 

 األعضاء المنتخبون: - 2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد الحقوؽ والعمـو االقتصادية، عضو بف سعيد عمر -
 ساتذة لمعيد اآلداب والمغات،ممثمة منتخبة عف األ عضو مرابط سعاد  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية، عضو دبي نواري  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو عيساني ربيع  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بولحية شييرة -
 ثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،مم عضو فرحاني أحمد عبد الغافور -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو توىامي رشيدة -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو سي عبد هللا شاكر -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو لوصيف أيمف-

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تعيين أعضاء، 2017جانفي  08  مؤّرخ في 11رقم قرار 
 المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حسب الميدان

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذو الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -

 وجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و المتمـ،القانوف الت
  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 مايو سنة 03الموافق  1429ـ ربيع الثاني عا 27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،63، المتضمف القانوف الخاص باألستاذ الباحث ال سيما المادة 2008
، 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ التدريس لنيل شيادة الميسانس، شيادة الماستر، شيادة الدكتوراه،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤّرخ في 176 -16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عميا،الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة ال
يتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس  2016أكتوبر  05المؤرخ في  1564القرار رقـ وبمقتضى  -

 العميا حسب الميداف و يحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
 

 يقــــــــــرر
 

، المذكور أعاله،  ييدؼ ىذا 2016أكتوبر 05المؤرخ في  1564مف القرار رقـ  03: تطبيقا لممادة  المادة األولى
 القرار إلى  تعييف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حسب الميداف.  

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حسب الميداف وفقا لمجدوؿ : 2المادة 
 الممحق ليذا القرار.

، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار مدراء المدارس العمياعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و يكمف المدير ال :3المادة 
 .الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2017جانفي   08 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة اعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حسب الميدان ممحق:
 إعالم آليميدان: رياضيات  -1

 الصفة المدرسة االصمية االسم المقب
 رئيس المدرسة العميا لإلعالـ اآللي الجزائر كريمة بف عشبة

 نائب رئيس المدرسة العميا لإلعالـ اآللي سيدي بمعباس ميموف  مالكي
 عضو المدرسة العميا لإلعالـ اآللي الجزائر عبد الصمد رضا غوماري 

 عضو العميا لإلعالـ اآللي سيدي بمعباسالمدرسة  دمحم العربي بودىير
 عضو المدرسة العميا لإلعالـ اآللي سيدي بمعباس أحمد بوعشرية
 عضو المدرسة العميا لإلعالـ اآللي الجزائر دمحم أميف مصطفاي
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 عضو شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات زيزات بوفايدة
 عضو غرب -الندوة الجيوية لمجامعات لخضر لوكيل
 عضو وسط -الندوة الجيوية لمجامعات سفيو  حماؿ
 عضو وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالـ و االتصاؿ  أحمد بربار

 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي عبد الوىاب بوخروبة
 

 ميدان: عموم وتكنولوجيا -2
 الصفة المدرسة االصمية االسم المقب

 رئيس الجزائرالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  اليادي بف يوسف
 نائب رئيس المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىراف عبد القادر شاكار
 عضو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىراف عبد القادر أريس

 عضو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر عبد الوىاب مخالدي
 عضو طينةالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسن جالؿ بوزيد

 عضو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة خالد بالعربي
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمري  مصطفى كماؿ مييوبي
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمري  دمحم مدي

 عضو المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا دمحم أميف بموشراني
 عضو لممناجـ و المعادف المدرسة الوطنية العميا كماؿ عمراسي
 عضو المدرسة الوطنية العميا لممناجـ و المعادف دمحم شريف بف نوديا

 عضو المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية دمحم تقي
 عضو المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية فرحات فدغوش
 عضو نابةالمدرسة التحضيرية لمعمـو و التكنولوجيا ع صالح الديف عزوز
 عضو المدرسة التحضيرية لمعمـو و التكنولوجيا عنابة دوال دعاس
 عضو المدرسة التحضيرية لمعمـو و التكنولوجيا تممساف لطفي مراد

 عضو المدرسة التحضيرية لمعمـو و التكنولوجيا تممساف دمحم مبروكي
 عضو المدرسة التحضيرية لمعمـو و التكنولوجيا وىراف حميمة غواس

 عضو المدرسة التحضيرية لمعمـو و التكنولوجيا وىراف فوزية يب براىيميط
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا زبير حميدي
 عضو شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات لخضر تيفوتي

 عضو وسط -الندوة الجيوية لمجامعات جماؿ عبد الصمد
 عضو غرب -الندوة الجيوية لمجامعات عبد المطيف مقنونيف

 عضو وزارة الموارد المائية والبيئة جعفر قمعي
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي اعمر يحياوي 

 

 ميدان: ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة -3
 الصفة المدرسة االصمية االسم المقب

 رئيس المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف تسورية كساب بابا أحمد
 نائب رئيس المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف ناصر الديف طاري ع

 عضو المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف مريـ شابو
 عضو شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات شريف عداد
 عضو وسط -الندوة الجيوية لمجامعات سامية شرقي
 عضو غرب -ية لمجامعاتالندوة الجيو  كريمة أنوش
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي حجيمة حسنة

 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي لوناس مسعودي



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   41

 

 ميدان: العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير -4
 الصفة المدرسة االصمية االسم المقب

 رئيس المدرسة العميا لمتجارة عمور الالوي 
 نائب رئيس راسات العميا التجاريةمدرسة الد فريد عالوات
 عضو مدرسة الدراسات العميا التجارية حسيبة جمة  
 عضو المدرسة العميا لمتجارة عتماف إحدادف

 عضو المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت كاميميا أيت يحي قيدوش
 عضو ةالمدرسة التحضيرية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عناب حسيف زاوي 
 عضو المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي طارؽ  جدي

 عضو المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي خالد رواسقي
 عضو المدرسة التحضيرية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير الجزائر ياسيف جبار
 عضو ـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير الجزائرالمدرسة التحضيرية العم نسريف بودور
 عضو المدرسة التحضيرية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير قسنطينة فاروؽ  نموشي
 عضو المدرسة التحضيرية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير قسنطينة زبير سولوقي

 عضو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير وىراف المدرسة التحضيرية العمـو فتيحة داود
 عضو المدرسة التحضيرية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير تممساف ىشاـ بوسعدية

 عضو المدرسة التحضيرية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير تممساف دمحم بف بو زياف
 عضو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عنابةالمدرسة التحضيرية العمـو  نسريف شريط
 عضو المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت جميمة عمارة -تومي 

 عضو المدرسة التحضيرية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير وىراف نجية بمحاج أحمد
 عضو شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات ناجي بف حاسيف

 عضو وسط -ندوة الجيوية لمجامعاتال عبد المجيد كادي
 عضو غرب -الندوة الجيوية لمجامعات دمحم شرشـ
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي أحمد سويمـ

 

 ميدان: عموم الطبيعة والحياة -5
 الصفة المدرسة االصمية االسم المقب

 رئيس المدرسة التحضيرية لعمـو الطبيعية والحياة الجزائر إدير بيتاـ
 نائب رئيس المدرسة الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيا د الناصرعب بودة

 عضو المدرسة الوطنية العميا لمفالحة أحمد بف شعباف
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمفالحة زواوي  بوزند
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيا سميمة برشي
 عضو ر و تييئة الساحلالمدرسة الوطنية العميا لعمـو البح صافية شرني
 عضو المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر و تييئة الساحل خودير مزوار
 عضو المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر و تييئة الساحل شريفة عيسو

 عضو المدرسة التحضيرية لمعمـو الطبيعية و الحياة الجزائر خيرة إسياخـ –دحماني 
 عضو ة التحضيرية لمعمـو الطبيعية و الحياة مستغانـالمدرس نسيمة مسعود  قراش

 عضو المدرسة التحضيرية لمعمـو الطبيعية و الحياة مستغانـ رشيد بوخاري 
 عضو شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات عبد الحكيـ سنوسي
 عضو وسط -الندوة الجيوية لمجامعات دمحم نبيل منوري 

 عضو غرب -امعاتالندوة الجيوية لمج دمحم باي بابا حامد
 عضو وزارة الفالحة شريف عماري 
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي رياض عمور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد تنظيم التكوين ، 2017جانفي  08مؤرخ في  12رقم قرار 
 ونظام التقييم واالنتقال في المدرسة العميا

 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و المتمـ؛
 2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عاـ 25المؤّرخ في 125-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 حكومة، المعّدؿ،والمتضمف تعييف أعضاء ال
 2008غشت سنة 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2013غشت سنة  31الموافق  1434شواؿ عاـ  24المؤّرخ في  306-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف تنظيـ التربصات الميدانية وفي الوسط الميني لفائدة الطمبة، المعدؿ،
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ 09المؤرخ في  176-16ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 منو، 14الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، ال سيما المادة 
 الذي يحدد كيفيات  إعداد ومناقشة مذكرة الماستر. 2014جواف  09المؤرخ في  362وبمقتضى القرار رقـ  -
 

  يقـــــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  14تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تنظيـ التكويف ونظاـ 2016يونيو سنة  14الموافق 

 التقييـ واالنتقاؿ في المدرسة العميا.
  الفصل األول
 تنظيم التكوين

 

 ينظـ التعميـ في وحدات تعميمية أساسية ومنيجية  وأفقية واستكشافيو.  : 2دة الما
 يعتبر مسار التكويف مجموعة منسجمة لوحدات تعميمية. :3المادة 

عمى كل أشكاؿ التعميـ) دروس، أعماؿ موجية،  تتكوف الوحدة التعميمية مف مادة أو عدة "مواد" تدرس
 بصات، ورشات، عيادات،...(.أعماؿ تطبيقية، محاضرات، ندوات، تر 

تقاس الوحدة التعميمية والمواد المشكمة ليا بأرصدة ، حسب الحجـ الساعي لمسداسي الضروري الكتساب : 4المادة 
أعاله ، وكذلؾ حسب حجـ النشاطات  3المعارؼ والمؤىالت عف طريق أشكاؿ التعميـ المذكورة في المادة 

 عمل شخصي، تقرير، مذكرة، تربص...(. المطموبة مف  الطالب في نفس السداسي )
( ساعة  في العمل الحضوري والعمل 25حجما ساعيا بػخمسة وعشروف )  يعادؿ الرصيد الواحد

( 30الشخصي. تحدد القيمة اإلجمالية لألرصدة المسندة لموحدات التعميمية المكونة لمسداسي بثالثيف)
 رصيدا.

 يأتي:يقصد في مفيوـ ىذا القرار ، بما  :5المادة 
 الوحدة التعميمية األساسية : التعميـ األساسي الذي ينبغي عمى الطالب متابعتو إجباريا، -
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 الوحدة التعميمية المنيجية: الدروس التي تسمح لمطالب مف اكتساب استقاللية في عممو، -
 نية...الوحدة التعميمية االستكشافية : التعميـ الذي يسمح بتعميق المعارؼ، التوجيو، المعابر والمي -
الوحدة التعميمية األفقية : التعميـ المّوجو إلعطاء أدوات لمطالب في مجاؿ المغات واالتصاؿ واإلعالـ  -

 اآللي...
 الباحثيف المتدخميف في مختمف مسارات التكويف لمميداف.-فرقة التكويف لمميداف : مجموع األساتذة -

 عامل وتقيـ بعالمة وتقاس برصيد.يسند لموحدة التعميمية والمواد المّكونة ليا م :6المادة 
 أىمية المادة في وحدة التعميـ و كذا أىمية وحدة التعميـ في مسار التكويف.معامالت القياس تبيف 

حسب أىداؼ التكويف وموازنة الوحدات التعميمية في سداسي لمسار تكويني معيف ، يجب إتباع مؤشرات   :7المادة 
 األرصدة التالية:
 ، رصدة لموحدة التعميمية األساسيةمف األ %70و 60 -
 مف األرصدة لموحدة التعميمية المنيجية، %30إلى  20 -
 مف األرصدة لموحدة التعميمية األفقية واالستكشافية.  10% -

 

 الفصل الثاني
   كيفيات التقييم والتدرج 

 الفرع األول
 مراقبة المعارف والمؤىالت 

تسبة لكل وحدة تعميمية في كل سداسي عف طريق المراقبة المستمرة تقيـ المؤىالت والمعارؼ المك: 8المادة 
 والمنتظمة و/أو عف طريق امتحاف نيائي.

"االمتحاف النيائي  يمكف تنظيـ بالنسبة لكل سداسي دورة عادية لمراقبة المعارؼ والمؤىالت تسمى :9المادة 
 لمسداسي". كما يمكف تنظيـ دورة استدراكية.

مديرية المدرسة إعالـ الطمبة بداية كل سداسي بالنسبة لكل مادة في وحدة التعميـ ، بكيفيات يجب عمى : 10المادة 
 (.…التقييـ )عدد االختبارات و طبيعتيا و مدتيا و كذا طرؽ المراقبة المعتمدة و الموازنة المطبقة

 يشمل تقييـ الطالب جميع أنواع التعميـ المتبع خالؿ السداسي.
الوحدة التعميمية عمى أساس معدؿ موازنة عالمات المواد المشكمة ليا محسنة بالمعامالت  تحسب عالمة: 11المادة

 الخاصة بيا.
تحسب عالمة المراقبة المستمرة عمى أساس مختمف تقييمات التعميـ المتبع مف طرؼ الطالب : 12المادة 

 عيادة، ورشات..(. )محاضرات، دروس، أعماؿ موجية، أعماؿ تطبيقية، ممتقيات، تربصات، عمل فردي،
يمكف تنظيـ ىذه التقييمات وفق عدة أشكاؿ : بحوث، اختبارات كتابية، تقارير واختبارات األعماؿ 
التطبيقية، تقارير الورشات ، مالحظات سريرية، عمل فردي المواظبة ومشاركة الطالب.....إلخ. تترؾ 

  فرقة التكويف. لتقدير عممية الموازنة ليذه العناصر
يحسب معدؿ كل مادة في الوحدة التعميمية عمى أساس عالمات المراقبة المستمرة و/أو االمتحاف  :13 المادة

 النيائي لنياية السداسي.
يخضع تقييـ التربصات الميدانية وفي الوسط الميني المقررة في تكوينات المدارس العميا لمتنظيـ الساري : 14المادة 

 المفعوؿ.
 .10/20تحصل الطالب عالمة تساوي أو تفوؽ  تكتسب المادة إذا: 15المادة 
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يجب تحديدىا في عرض يمكف اعتماد عالمة إقصائية لممادة و/ أو لموحدة التعميمية. وفي ىذه الحالة 
 التكويف، وا عالـ الطمبة بيا وجوبا.

 تكتسب الوحدة التعميمية إذا تحصل الطالب عمى جميع المواد المكونة ليذه الوحدة.: 16المادة 
تكتسب الوحدة التعميمية أيضا عف طريق التعويض إذا كاف معدؿ مجموع عالمات المواد المكونة  كما 

 . 10/20ليذه الوحدة بدوف أية عالمة إقصائية، موزونة بالمعامالت الخاصة بيا تساوي أو تفوؽ 
لو وفقا لمشروط  يعتبر السداسي مكتسبا إذا تحصل الطالب عمى مجموع الوحدات التعميمية المكونة: 17 المادة

 مف ىذا القرار. 16المحددة في المادة  
كما يعتبر السداسي مكتسبا أيضا، عف طريق التعويض بيف مختمف الوحدات التعميمية المكونة لو، إذا 

 .10/20كاف معدؿ الوحدات التعميمية موزونا بالمعامالت الخاصة بيا يساوي أو يفوؽ 
 ىذا القرار، تخص الدورة االستدراكية كل طالب تحصل عمى: مف 09عمال بأحكاـ المادة : 18 المادة

مع عالمة) عالمات( إقصائية ، حيث يمتحف الطالب  10/20معدؿ الوحدة التعميمية يساوي أو يفوؽ  -
 .10/20في المواد التي تحصل فييا عمى عالمة أقل مف 

ية، حيث يمتحف الطالب مع أو بدوف عالمة )عالمات( إقصائ 10/20معدؿ الوحدة التعميمية أقل مف  -
 .10/20فقط في امتحانات المواد التي تحصل فييا عمى عالمة أقل مف 

وفي ىذه الحالة ، في حالة تنظيـ دورة استدراكية، تحدد عالمة كل المواد بنفس طريقة الدورة العادية: 19 المادة
 اف النيائي.تعتبر العالمة المحصل عمييا في االمتحاف االستدراكي معوضة لعالمة االمتح

 تعتمد العالمة األفضل المحصل عمييا بيف الدورة العادية و الدورة االستدراكية، كعالمة نيائية لممادة.
مف ىذا  17و 16تكتسب الوحدة التعميمية و السداسي خالؿ الدورة االستدراكية طبقا ألحكاـ المادتيف : 20 المادة

 القرار.
 مف ىذا القرار. 16لتعميمية حسب أحكاـ المادة يطبق التعويض عمى الوحدة ا: 21المادة 

 مف ىذا القرار. 17يطبق التعويض عمى السداسي طبقا ألحكاـ المادة 
يطبق التعويض عمى السنة، عف طريق حساب معدؿ عالمات الوحدات التعميمية المشكمة ليا موزونة 

 بمعامالتيا مف أجل اكتساب السنة.
 المكتسبة في الحاالت التالية: يحتفع الطالب باألرصدة: 22المادة 

 تحتفع الوحدة التعميمية المكتسبة عاديا أو عف طريق التعويض باألرصدة المسندة إلييا، -
 ( رصيدا المسندة إليو،30يحتفع السداسي المكتسب عاديا أو عف طريق التعويض بثالثيف ) -
 مسندة إلييا.( رصيدا ال60تحتفع السنة المكتسبة عاديا أو عف طريق التعويض بستيف ) -

 تكوف ىذه األرصدة مكتسبة و قابمة لمتحويل.
 في حالة عدـ اكتساب وحدة تعميمية، يحتفع باألرصدة المسندة لممواد المكتسبة المكونة ليا. 

 

 الفرع الثاني
 سير االمتحانات

 

اريخ وأماكف يعمـ الطمبة بجدوؿ امتحانات نياية السداسي لكل مادة، يتضمف مدة االمتحانات وتو : 23المادة 
إجرائيا، عف طريق النشر أو أي وسيط إعالمي آخر، وعف طريق إعداد مذكرة إدارية لألساتذة في 

 غضوف شير كأجل أقصى قبل تاريخ االمتحانات.
 تصحح أوراؽ االمتحاف طبقا لقواعد السرية، كمما أمكف ذلؾ.: 24المادة 
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ظيـ حصة لمراجعة أوراؽ االمتحاف مع الطمبة، في أجل إثر كل امتحاف، يتعيف عمى أستاذ المادة تن: 25المادة 
 ( يوما بعد االمتحاف.15) أقصاه خمسة عشرة

( ساعة بعد إجراء االمتحاف  24ينشر نموذج مصحح وسمـ تنقيط مفصل لكل امتحاف أربعة وعشروف ) 
 كأجل أقصى.

ونموذج التصحيح إلى  عمى أوراؽ االمتحاف، تسمـ أوراؽ االمتحاف االطالعإثر االنتياء مف عممية 
  مديرية المدرسة لحفظيا طبقا لقواعد األرشيف.

في حالة تنظيـ دورة استدراكية، ال يحق ألي طالب االطالع عمى أوراؽ االمتحاف االستدراكي. غير أنو : 26المادة 
( ساعة بعد إجراء االمتحاف 24يجب نشر نموذج مصحح وسمـ تنقيط مفصل أربعة وعشريف )

 كأجل أقصى.االستدراكي 
بعد االطالع عمى أوراؽ االمتحاف وعمى نموذج التصحيح، يمكف لمطالب غير الراضي عف عالمتو : 27المادة

( مف تاريخ االطالع عمى ورقة االمتحاف. وال يقبل أي طعف خارج 2تقديـ طعف خالؿ يوميف مفتوحيف )
 ىذه المدة.

 متحاف.يمكف أف تؤدي معالجة الطعوف إلى إعادة تصحيح ورقة اال
يتعيف عمى الطالب الذي يرغب إعادة تصحيح أوراؽ االمتحاف، إيداع طمب خطي لدى مديرية المدرسة : 28المادة

التي تتخذ التدابير الالزمة المحاطة بالسرية، لتعييف مصحح ثاني، يكوف مف نفس الرتبة أو رتبة أعمى 
 ة أخرى لمتعميـ العالي.ومف نفس تخصص األستاذ المصحح األوؿ و يمكف أف يكوف مف مؤسس

 عمى إثر التصحيح الثاني، تقارف العالمة المحصل عمييا مع العالمة األولى، كما يأتي::29المادة 
إذا كاف الفارؽ بيف العالمة الثانية والعالمة األولى أقل مف ثالث نقاط، يؤخذ المعدؿ الحسابي بيف  -

 العالمتيف في الحسباف، 
ؽ ثالث نقاط ، وكانت العالمة الثانية تفوؽ العالمة األولى تؤخذ العالمة إذا كاف الفارؽ يساوي أو يفو  -

 األعمى في الحسباف،
إذا كاف الفارؽ يساوي أو يفوؽ ثالث نقاط ، وكانت العالمة الثانية أقل مف العالمة األولى تؤخذ  -

 العالمة الدنيا في الحسباف نيائيا .
 الب االطالع عمى ورقة االمتحاف.ال يحق لمط في حالة التصحيح الثاني: 30المادة

  الفرع الثالث
  تنظيم المداوالت 

تعتبر المشاركة في المداوالت نشاطا بيداغوجيا يثمف كافة الواجبات البيداغوجية لألستاذ الباحث. تتخذ : 31المادة 
 القرارات باألغمبية البسيطة ألعضاء لجنة المداوالت الحاضريف ، في حالة تساوي األصوات يكوف 

 صوت الرئيس مرجحا.
 تنظـ المداوالت نياية كل سداسي وفي نياية السنة الجامعية.: 32 المادة
تدعى لجنة مداوالت نياية السداسي "لجنة  التصديق السداسية " وتتشكل مف أساتذة  باحثيف مسؤوليف : 33المادة 

 عف المواد المشكمة لمسداسي. يترأسيا أستاذ باحث  ينتخب مف طرؼ نظرائو.
باحثيف مسؤوليف عف  -تدعى لجنة مداوالت نياية السنة "لجنة المداوالت السنوية" وتتشكل مف أساتذة: 34المادة 

 مواد السنة يترأسيا أستاذ باحث ينتخب مف طرؼ نظرائو.
 تعمف لجنة  المداوالت نجاح أو تأجيل الطالب حسب مساره ونتائجو البيداغوجية.
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 جنتي المداوالت السداسية أو السنوية إال بحضور ثمثي أعضائيا عمى األقل. ال يمكف أف تجتمع ل:  35 المادة
 يمتـز أعضاء لجنة المداوالت بالحفاظ عمى سرية المداوالت.

يتـ إعالـ الطمبة بالنتائج النيائية لممداوالت عف طريق النشر و/أو عف طريق الموقع االلكتروني : 36المادة 
 لممدرسة.

( ساعة 48تقديـ طعف بعد إعالف نتائج المداوالت في اجل ال يتعدى ثمانية وأربعوف ) يمكف الطالب: 37المادة
 )ساعات العمل الفعمية(،

 كل طعف خارج ىذه المدة يكوف غير مقبوؿ. 
 تجتمع نفس لجنة المداوالت لدراسة الطعوف و القياـ بالتعديالت و التصحيحات المبررة.: 38المادة 

  آجاؿ الطعف. اختتاـالؿ ثالثة أياـ مفتوحة ابتداء مف تاريخ تعمف نتائج دراسة الطعوف خ
 

 الفصل الثالث
 نظام االنتقال

 يقيـ الطالب كل سداسي، ويتـ االنتقاؿ سنويا.: 39المادة 
يعتبر االنتقاؿ مف السداسي األوؿ إلى السداسي الثاني لنفس السنة الجامعية حقا لكل طالب مسجل  :40المادة 

 لمدرسة.بصفة منتظمة في ا
دوف أية عالمة إقصائية  10/20يسمح لكل طالب تحصل عمى معدؿ عاـ سنوي يساوي أو يفوؽ : 41المادة 

 االنتقاؿ إلى السنة الموالية.
ال يسمح لمطالب إعادة السنة لعجز بيداغوجي إال مرة واحدة خالؿ السنتيف التحضيريتيف، وفي ىذه  :42المادة 

  .كل المواد غير المكتسبة  لموحدات  والسداسيات غير المكتسبة الحالة يتعيف عمى الطالب إعادة
 جامعية أخرى وفقا لمتنظيـ الساري المفعوؿ. يعاد توجييو إلى مؤسساتإذا أعاد السنة أكثر مف مرة، 

ال يسمح لمطالب إعادة السنة لعجز بيداغوجي إال مرة واحدة خالؿ التكويف في الطور الثاني، وفي ىذه  :43المادة 
 الحالة ينبغي عمى الطالب إعادة كل المواد غير المكتسبة  لموحدات  والسداسيات غير المكتسبة.

 ى مؤسسات جامعية أخرى وفقا لمتنظيـ الساري المفعوؿ.يعاد توجييو إلإذا أعاد السنة أكثر مف مرة،  
المسجل في السنة النيائية مف يمكف أف السماح لمطالب   مف ىذا القرار، 43مع مراعاة أحكاـ المادة : 44المادة 

 الطور الثاني بإعادة السنة لممرة الثانية واألخيرة، بصفة استثنائية، بناء عمى اقتراح لجنة المداوالت.
 

 

 الفصل الرابع
 مذكرة الماستر ومشروع نياية الدراسة

 2014جواف  9خ في المؤر  362تخضع إجراءات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر ألحكاـ  القرار رقـ  :45المادة 
 والمذكور أعاله.

 .باحثيف مف المدرسة -باحث أو أستاذيف -يقترح موضوع مشروع نياية الدراسة ويشرؼ عميو أستاذ: 46المادة 
يمكف ألي مختص مف القطاع االقتصادي واالجتماعي المشاركة في اإلشراؼ المزدوج باقتراح مف 

 االستاذ المشرؼ.
اية الدراسة بالتشاور والتعاوف مع مختص مف القطاع االقتصادي موضوع مشروع ني اقتراحيمكف 

 واالجتماعي.
 تصادؽ فرؽ التكويف عمى مواضيع نياية الدراسة.

 ال يمكف مناقشة مشروع نياية الدراسة إال بعد موافقة األستاذ المشرؼ.: 47 المادة
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احثيف مف المدرسة، وعند ب -باحث أو أستاذيف -تتكوف لجنة المناقشة مف األستاذ المشرؼ وأستاذ 
 االقتضاء ممثل عف القطاع االقتصادي واالجتماعي.

 بعد المناقشة، يعمف عف نجاح الطالب بتقدير:: 48المادة 
 20/12<العالمة  10/20 ≤متوسط   -
 20/14<العالمة  12/20≤حسف  -
 20/16<العالمة 14/20≤جيد  -
 20/18<العالمة 16/20≤جيد جدا  -
 20/20<العالمة≤20/18ممتاز  -

عند منح عالمة مناقشة مشروع نياية الدراسة، .يجب مراعاة تقديـ المذكرة، القيمة العممية لمنتائج، : 49المادة 
 العرض واإلجابات عمى األسئمة، وكذلؾ تقدير األستاذ المشرؼ.

 مشروع نياية الدراسة غير قابمة لمتعويض.ل العالمة الممنوحة
سيدة وغير قابمة لمطعف، وفي حالة وجود خمل في اإلجراء أو خطأ كتابي قرارات لجنة المناقشة تعد : 50 المادة

 تقدره مديرية المدرسة، يمكف ىذه األخيرة أف تطمب مف المجنة إعادة المداوالت مف جديد.
تمنح شيادة نياية الدراسة في المدارس العميا لمطمبة الذيف أتموا طور التكويف، وناقشوا مذكرة الماستر : 51المادة 

 و مشروع نياية الدراسة بنجاح.أ
 الفصل الخامس
 أحكام نيائية

تتطبق أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في المدارس العميا ابتداء مف السنة الجامعية : 52المادة 
2017/2018. 

 تمغى جميع األحكاـ المخالفة  ليذا القرار.: 53المادة 
، بتطبيق ىذا القرار اء المدارس العميا، كل فيما يخصوتكويف العالييف ومدر يكّمف المدير العاـ لمتعميـ وال: 54المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2017جانفي   08في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 حجار األستاذ طاىر                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عادة التسجيل ، 2017جانفي  08مؤّرخ في  13رقم قرار   يحدد كيفيات االلتحاق والتسجيل وا 
عادة التوجيو في المدرسة العميا  والتوجيو وا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419اـ ذي الحجة ع 18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ،
 2015سنة  مايو 14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2008غشت سنة 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،عميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير الت
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

التعميـ العالي والمتضمف إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات  2014جواف  11المؤرخ في  371وبمقتضى القرار رقـ  -
 ويحدد تشكيميا وسيرىا.

  يقــــــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات االلتحاؽ والتسجيل وا عادة التسجيل والتوجيو وا عادة التوجيو في المادة األولى: 
 المدرسة العميا.

 الفصل األول
عادة التسجيل   االلتحاق والتسجيل وا 

 

ـ التحضيرية لممدارس العميا طبقا لمقاييس التوجيو المحددة في المنشور الوزاري يتـ االلتحاؽ باألقسا:  2المادة 
 .المعنيةالمتعمق بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية 

 االلتحاؽ بالطور الثاني في المدرسة العميا، عف طريق مسابقة وطنية. يتـ : 3المادة 
وفق اآلجاؿ التي سجيالت وا عادة التسجيالت اإلدارية والبيداغوجية لمطمبة، بداية كل سنة جامعية، الت تتـ: 4المادة 

 تحددىا مديرية المدرسة.
 يدفع الطالب حقوؽ التسجيل وا عادة التسجيل اإلداري بعنواف كل سنة جامعية.: 5المادة 
أوؿ  جنبية المعادلة ليا، وثيقة إجبارية في ممفتعد الشيادة األصمية المؤقتة لمبكالوريا أو الشيادة األ: 6المادة 

 تسجيل جامعي.
يتـ تجديدىما سنويا عند  التسجيل أو إعادة التسجيل، شيادة مدرسية وبطاقة طالب تمنح لمطالب عند: 7المادة 

 إعادة التسجيل. 
 ة األجنبية المعادلة ليا.تحتفع إدارة المؤسسة بالنسخة األصمية لشيادة البكالوريا المؤقتة أو الشياد: 8المادة 

 يمكف الطالب سحب النسخة األصمية لشيادة البكالوريا:
 عند نياية طور التكويف، -
 في حالة توقفو عف الدراسة بطمب منو ومقابل وصل استالـ. -

عندما يكوف الطالب موضوع إقصاء صادر عف مجمس تأديب المدرسة، ال يمكنو سحب الشيادة األصمية : 9المادة 
 قتة لمبكالوريا أو الشيادة األجنبية المعادلة ليا، إال بعد رفع أو انقضاء العقوبة، طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.المؤ 

 

 الفصل الثاني
 المواظبة والعطل األكاديمية 

 

 تعتبر مواظبة الطالب  إجبارية في كل النشاطات البيداغوجية.  : 10المادة
 غيابات مبررة إلى إقصاء الطالب مف المقياس المعني. (5)غيابات غير مبررة أو خمس  (3) تؤدي ثالث

 أسابيع يحاؿ الطالب بموجبو عمى عطمة أكاديمية. (5)كل غياب مبرر لمدة تتعدى خمس 
يؤدي تكرار الغيابات غير المبررة عف النشاطات البيداغوجية إلى تطبيق العقوبات والتدابير التأديبية  

 المفعوؿ. المنصوص عمييا في التنظيـ الساري 
يحق لمطالب إجراء امتحاف تعويضي في المادة المعنية عند الغياب المبرر طبقا لمكيفيات المحددة في : 11المادة 

 مف ىذا القرار في االمتحاف النيائي أو امتحانات المراقبة المستمرة. 13المادة 
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المستمرة، إلى منح عالمة يؤدي الغياب غير المبرر أو التأخر في التبرير عف االمتحاف أو المراقبة 
 امتحاففي المادة المعنية ، وفي ىذه الحالة، يفقد الطالب حق االستفادة مف  00/20صفر مف عشريف 

 تعويضي في المادة المعنية.
 يمكف الطالب تبرير غياباتو في الحاالت التالية :: 12المادة 

 مسموح بيا(،وفاة األصوؿ أو الفروع أو األقرباء )شيادة وفاة: ثالثة أياـ  -
 زواج المعني )عقد الزواج: ثالثة أياـ مسموح بيا(، -
عطمة األبوة أو األمومة )شيادة الوالدة: ثالثة أياـ مسموح بيا بالنسبة لألبوة وحسب الشيادة الطبية  -

 بالنسبة لألـ(،
إقامة المعني بالمستشفى ) شيادة اإلقامة بالمستشفى: عدد أياـ الغياب المسموح بيا حسب مدة  -

 المكوث بالمستشفى(،
مرض المعني ) شيادة طبية يسمميا طبيب محمف: عدد أياـ الغياب المسموح بيا حسب مدة الشيادة  -

 الطبية(،
 تسخير أو استدعاء رسمييف ) الوثائق المبررة تسمـ مف طرؼ الييئات المؤىمة(، -
 حاالت قاىرة أخرى مبررة. -

 ( ساعة مف وقوعو. 48 يجب تبرير الغيابات ثمانية وأربعيف ): 13المادة 
 تصادؽ مديرية المدرسة عمى الغياب وتدرج الوثيقة المبررة في ممف الطالب. 

 يمكف الطالب تعميق تسجيمو واالستفادة مف عطمة أكاديمية في الحاالت التالية:: 14المادة 
 أمراض مزمنة و طويمة المدة، -
 عطمة األمومة، -
 الخدمة الوطنية،  -
 حوادث،... -
 (..األولياء بسبب التزامات وظيفية،.و/ أو بالفروع، انتقاالت الزوج أو  ية )المتعمقة باألصوؿالتزامات عائم -

يمكف مديرية المدرسة دراسة أسباب أخرى لمنح االستفادة مف العطمة األكاديمية، وفي كل الحاالت تسمـ 
 ة لممدرسة.لمطالب شيادة عطمة أكاديمية تحدد فييا مدة ىذه العطمة مف قبل المصالح المختص

يودع طمب االستفادة مف العطمة األكاديمية عمى مستوى مديرية المدرسة قبل االمتحاف األوؿ، باستثناء  :15المادة 
 .حاالت القوة القاىرة

 إثر انتياء العطمة أكاديمية ألسباب صحية، يعاد إدماج الطالب بعد استشارة طبيب محمف.: 16المادة 
 الفصل الثالث
 إعادة التوجيو

 

 يكسب الطالب عند إعادة التوجيو الوحدات واألرصدة وتكوف قابمة لمتحويل.:  17المادة 
يمكف الطالب الذي كاف موضوع إعادة توجيو متابعة دروسو في الجامعات والمراكز الجامعية، طبقا : 18المادة 

 ليذه األحكاـ ووفقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
 ة المعايير التالية:يعاد توجيو الطالب مع مراعا: 19المادة 

و الشيادة شروط االلتحاؽ بالشعب المحددة في التنظيـ الساري المفعوؿ،  والسيما شعبة البكالوريا أ -
 ،األجنبية المعادلة ليا

 المستوى التعميمي لمطالب الذي يؤخذ فيو بعيف االعتبار المواد و/ أو الوحدات التعميمية المكتسبة. -
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 الطالب والتي تتضمف وجوبا ثالثة اختيارات لشعب. بطاقة الرغبات المقدمة مف طرؼ -
يعاد توجيو الطالب المسجل في القسـ التحضيري نحو الجامعة أو المركز الجامعي لمواصمة تكوينو في : 20المادة 

 الطور األوؿ، في الحاالت التالية:
 عدـ  اكتساب السنة المعنية، أو بعد استنفاذ عدد الرسوبات المسموح بيا. -
ؽ في مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا مع استنفاذ أو عدـ استنفاذ عدد الرسوبات اإلخفا -

 المسموح بيا.
 عدـ قبوؿ الطالب التوجيو المقترح عميو اثر ىذا النجاح  في مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا. -
ة بتقييـ المسار الدراسي لمطالب ودراسة وفي جميع الحاالت تكمف فرقة التكويف لممؤسسة المستقبم 

 الوحدات المكتسبة واقتراح مسار الميسانس مع أو بدوف تكممة التكويف.
الذي أخفق في مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا، والذي تـ إعادة توجييو يسمح لمطالب : 12المادة 

 ادة المسابقة مرة واحدة خالؿ السنة المقبمة.إلى الجامعة أو المركز الجامعي أو لـ يتـ ذلؾ مف إع
يعاد توجيو الطالب المسجل في الطور الثاني و الذي استنفذ عدد الرسوبات المسموح بيا إلى السنة :  22المادة 

 .الثالثة ليسانس في الجامعة أو المركز الجامعي
لدراسي لمطالب و دراسة الوحدات وفي ىذه الحالة تقوـ فرقة التكويف لممؤسسة المستقبمة بتقييـ المسار ا

 المكتسبة واقتراح مسار الميسانس مع أو بدوف تكممة التكويف.
تدرس طمبات إعادة التوجيو مف طرؼ مديرية المدرسة بالتشاور مع الندوة الجيوية لمجامعات المعنية  : 23المادة 

 بداية كل سنة جامعية.
، 19ب الذي تـ إعادة توجييو في إطار أحكاـ المواد تتكفل المؤسسة الجامعية المستقبمة بتسجيل الطال

 مف ىذا القرار. 22و 21، 20
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديري المدارس العميا ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا : 24المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017جانفي   08في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2014مارس  11المؤرخ في  249يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  08مؤرخ في  14قرار رقم 

  2إلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائرالذي يحدد القائمة ا
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424دى الثانية عاـ جما 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ، الذي2003
أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  340 -09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2لجزائر، المتضمف إنشاء جامعة ا2009
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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مجمس إدارة  مة اإلسمية ألعضاء، الذي يحدد القائ2014مارس  11المؤرخ في  249وبمقتضى القرار رقـ  -
 .2جامعة الجزائر

 

  يقــــــــــرر
 

ىو  أعاله، كما ، والمذكػور2014مارس  11المؤرخ في  249يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  :2المادة 
 2017جانفي  08في حرر بالجزائر                                                                                                    
 العالي والبحث العمميوزير التعميم                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2الجزائر جامعةقائمة أعضاء مجمس إدارة      
 األعضاء المنتخبين: -2

 الييئة الصفة والمقب االسم
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية،  عضو عويمر مولود -
 ،االجتماعيةممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العمـو  عضو تيجاني ثريا -
 والمغات الشرقية، وآدابياممثل منتخب عف األساتذة لكمية المغة العربية  عضو لعيدرتيمة دمحم ا -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية المغات األجنبية،  عضو حمي نجية -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد األثار،  عضو حنفي عائشة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد الترجمة،  عضو مسباعي دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو  وح عبد الحميددلي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو   عارؼ غريبي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو حمري يوسف -
 مات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخد عضو بف عمي لخضر -
 ممثمة منتخب عف الطمبة، عضو منتصر مميكة  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو صدار حمزة -

 

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

 2015ديسمبر  17المؤرخ في  1250يعدل القرار رقم  ،2017جانفي  10 مؤرخ في 21قرار رقم 
 بسكرة  الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

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

 ومة، المعدؿ،والمتضمف تعييف أعضاء الحك
، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 3والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12، الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2015ديسمبر  17المؤرخ في  1250وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة بسكرة.

  يقــــــــــرر
 

ىػو  ، والمذكػػور أعػاله، كمػا2015ديسػمبر  17المػؤرخ فػي  1250يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  :المادة األولى
 لقرار.محدد في الجدوؿ الممحق بيذا ا

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017جانفي  10في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بسكرة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب االسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس حميالت دمحم الطاىر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو عسوؿ صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو شميحي موسى -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بف دادة صالح -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو قدقاد سفياف  -
 المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، ممثل الوزير عضو مباركي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو جاىمي حساف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو عايب لخضر -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو مسحوب الحاج -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،  عضو بمدىاف سفياف -
 الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،  ممثل عضو لياللي فتحي  -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو وارث فيصل -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة، عضو بمعيد مزركت -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عثماني فتح هللا -
 ممثل الوالي. عضو سممي فوضيل -

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

 يحدد القائمة االسمية، 2017جانفي 12 مؤرخ في 22 رقمقرار 
 غردايةبجامعة العموم والتكنولوجيا ألعضاء مجمس كمية 

 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
   

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

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 39و 37السيما المادتاف  يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ، الذي2003
 منو،
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 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433 عاـ رجب 14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ، المعدؿ والمتمـ،  غردايةوالمتضمف إنشاء جامعة 

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

العمـو والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  ،2012 ديسمبر 16 المؤرخ في 469 وبمقتضى القرار رقـ -
 غرداية.بجامعة والتكنولوجيا 

 

  رريقــــــــــ
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .دايةغر بجامعة  العمـو والتكنولوجيا كمية ألعضاء مجمس اإلسميةالقائمة 

، فػي الجػدوؿ الممحػق ليػذا غردايػةبجامعػة  العمػـو والتكنولوجيػا كمية ألعضاء مجمس اإلسميةتحدد القائمة  :2المادة 
 القرار.

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

 2017جانفي  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 العموم والتكنولوجياقائمة أعضاء مجمس كمية 
 يةغردابجامعة 

 الصفة والمقب االسم
 عميد الكمية، رئيسا  بوعرعور  كماؿ -
 رئيس المجمس العممي لمكمية قرباتي  قدور -
  العمـو والتكنولوجيارئيس قسـ  عريف  دمحم -
 الرياضيات واإلعالـ اآلليرئيس قسـ  كينة  دمحم -
 العمـو والتكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  داودي  باحمد -
 العمـو والتكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  دمحم  حاج عيسى -
 الرياضيات واإلعالـ اآلليعف األساتذة لقسـ  ةمنتخب ةممثم حموش  حدة -
 األساتذة المساعديفممثل منتخب عف  عكرمي  فوزي  -
 األساتذة المساعديفعف  ةمنتخب ةممثم حاللي  نعيمة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإل عوؼ  جابر -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات نواصر  بمقاسـ -
 لقسـ العمـو والتكنولوجيا الطمبةممثل منتخب عف  بقدور  عبد الرحيـ -
 لقسـ الرياضيات وإلعالـ اآللي الطمبةممثل منتخب عف  شطيبة  يوسف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017جانفي  12 مؤرخ في 23قرار رقم 
 غردايةبجامعة  الطبيعة والحياة وعموم األرضمجمس كمية عموم 

 

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

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

 منو، 39و 37السيما المادتاف  ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،2003
   2012سنة  يونيو 4الموافق  1433 عاـ رجب 14المؤرخ في  248-12التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 ، المعدؿ والمتمـ،  غردايةوالمتضمف إنشاء جامعة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 لبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وا
الطبيعة والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ  ،2012 ديسمبر 16 المؤرخ في 473 وبمقتضى القرار رقـ -

 غرداية.بجامعة والحياة وعمـو األرض 
 

  يقــــــــــرر
 

ثانيػة عػػاـ جمػادى ال 24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .غردايةبجامعة  الطبيعة والحياة وعمـو األرضعمـو  كمية ألعضاء مجمس اإلسميةالقائمة 

، فػػي غردايػػةبجامعػػة رض الطبيعػػة والحيػػاة وعمػػـو األعمػػـو  كميػػة ألعضػػاء مجمػػس اإلسػػميةتحػػدد القائمػػة  :2المــادة 
 الجدوؿ الممحق ليذا القرار.

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

 2017جانفي  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 غردايةبجامعة  الطبيعة والحياة وعموم األرضقائمة أعضاء مجمس كمية عموم 
 الصفة والمقب االسم

 عميد الكمية، رئيسا  خف  بشير -
 قسـ العمـو البيولوجيةرئيس  معوف  يوسفبف س -
  العمـو الفالحيةرئيس قسـ  عميوة  يوسف  -
 العمـو الفالحيةعف األساتذة لقسـ  ةمنتخب ةممثم ميني  منى -
 العمـو الفالحيةممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  سعديف  صالح الديف -
 ولوجيةالعمـو البيممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  عوادي  عبد الحفيع -
 العمـو البيولوجيةعف األساتذة لقسـ  ةمنتخب ةممثم حميد أوجانة عائشة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات موالي عمار عمي -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لبشؾ  محفوظ -
 العمـو الفالحيةلقسـ  الطمبةعف  ةمنتخب ةممثم بعزيز كريمة -
 العمـو البيولوجيةلقسـ  الطمبةعف  ةمنتخب ةممثم لغويطر الحاجة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2014 جويمية 6المؤرخ في  434يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  12 مؤرخ في 24رقم قرار 
 غردايةبجامعة  اإلنسانيةالعموم االجتماعية و يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية 

 

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

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

 منو، 39و 37السيما المادتاف  ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،2003
   2012سنة  يونيو 4الموافق  1433 عاـ رجب 14المؤرخ في  248 - 12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتمـ،    ، المعدؿ و غردايةوالمتضمف إنشاء جامعة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
العمـو والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  ،2012 ديسمبر 16 المؤرخ في 470 وبمقتضى القرار رقـ -

 غرداية.بجامعة تماعية واإلنسانية االج
،الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو  2014 جويمية 6المؤرخ في  434وبمقتضى القرار رقـ  -

 غرداية.بجامعة االجتماعية واإلنسانية 
  يقــــــــــرر

 

ىو محدد  كما ، والمذكػور أعاله،2014 جويمية 6المؤرخ في  434يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017جانفي  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 اذ طاىر حجاراألست                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 غردايةبجامعة  العموم االجتماعية واإلنسانيةقائمة أعضاء مجمس كمية 
 الصفة والمقب االسم -
 رئيسا عميد الكمية،  بوسميـ صالح -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بحاز إبراىيـ -
  االجتماعيةالعمـو رئيس قسـ  بقادير عبد الرحماف -
 اإلنسانيةعمـو الرئيس قسـ  حباس عبد القادر -
 االجتماعيةالعمـو ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  طويل دمحم -
 االجتماعيةالعمـو ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  حجاج عمر -
 العمـو اإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  د سعيد أحمدأوال -
 العمـو اإلنسانيةعف األساتذة لقسـ  ةمنتخب ةممثم بف صغير يمينة -
 األساتذة المساعديفممثل منتخب عف  حنطاوي بوجمعة -
 األساتذة المساعديفعف  ةمنتخب ةممثم قريزة ربيعة -
 ارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلد طوالب رشيد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سويمـ دمحم لميف -
 لقسـ العمـو اإلنسانية الطمبةممثل منتخب عف  خنفوسي عبد الناصر -
 االجتماعيةلقسـ العمـو  الطمبةممثل منتخب عف  بمعالـ دمحم األخضر -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2014 جويمية 6المؤرخ في  435يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  12 مؤرخ في 25قرار رقم 
 غردايةبجامعة  االقتصادية والتجارية وعموم التسيير يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم

 

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

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

 منو، 39و 37السيما المادتاف  لمتمـ،، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ وا2003
 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433 عاـ رجب 14المؤرخ في  248 - 12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ،  غردايةوالمتضمف إنشاء جامعة 
، 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو  ،2012 ديسمبر 17 المؤرخ في 482 وبمقتضى القرار رقـ -

 غرداية.بجامعة االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 
ذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو ،ال 2014 جويمية 6المؤرخ في  435وبمقتضى القرار رقـ  -

 غرداية.بجامعة االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 
  يقــــــــــرر

ىو محدد  كما ، والمذكػور أعاله،2014 جويمية 6المؤرخ في  435يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017جانفي  12في حرر بالجزائر                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 غردايةبجامعة  االقتصادية والتجارية وعموم التسيير قائمة أعضاء مجمس كمية العموم
 الصفة والمقب االسم

 عميد الكمية، رئيسا  بمعور سميماف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية غزيل دمحم مولود -
  العمـو التجاريةرئيس قسـ  تيماوي عبد المجيد -
 المالية و المحاسبةعمـو الرئيس قسـ  رواني بوحفض -
 التسييرعمـو  رئيس قسـ طالب أحمد نور الديف -
 االقتصاديةعمـو ال رئيس قسـ عمي سعيد حمزة -
 جاريةالعمـو التممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  معراج ىواري  -
 العمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  زوزي دمحم -
 العمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  عجيمة دمحم -
 العمـو االقتصاديةممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  مصيطفى عبد المطيف -
 العمـو االقتصاديةممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  بوخاري عبد الحميد -
 األساتذة المساعديفممثل منتخب عف  دحو سميماف -
 األساتذة المساعديفممثل منتخب عف  شنيني عادؿ -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم جعني أمينة -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم محجوب الزىرة -
 لقسـ العمـو االقتصادية مبةالطمنتخب عف  ةممثم عمير مريـ -
 لقسـ العمـو المالية و المحاسبة الطمبةمنتخب عف  ةممثم بف خميفة ىاجر -
 لقسـ العمـو التسيير الطمبةممثل منتخب عف  المقبض منير -
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 يحدد القائمة االسمية ، 2017جانفي  12 مؤرخ في 26 رقمقرار 
 غردايةبجامعة اآلداب والمغات كمية  ألعضاء مجمس

 

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

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ، والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424ثانية عاـ جمادى ال 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 39و 37السيما المادتاف  ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،2003
 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433 عاـ رجب 14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ،  ، غردايةوالمتضمف إنشاء جامعة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
اب اآلدوالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  ،2012 ديسمبر 16 المؤرخ في 472 وبمقتضى القرار رقـ -

 غرداية.بجامعة والمغات 
  يقــــــــــرر

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .غردايةبجامعة اآلداب والمغات  كمية مسألعضاء مج اإلسميةالقائمة 

، فػػي الجػػدوؿ الممحػػق ليػػذا غردايػػةبجامعػػة اآلداب والمغػػات  كميػػة ألعضػػاء مجمػػس اإلسػػميةتحػػدد القائمػػة  :2المــادة 
 القرار.

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

 2017جانفي  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 غردايةبجامعة  اب والمغاتاآلدقائمة أعضاء مجمس كمية 
 الصفة والمقب االسم

 عميد الكمية، رئيسا  سرقمة  عاشور -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بف سعد دمحم السعيد -
  المغة واآلدب العربيرئيس قسـ  غزيل بمقاسـ -
 المغة واآلدب الفرنسيرئيس قسـ  أوالد أحمد معمر -
 المغة واآلدب العربيسـ قل ممثل منتخب عف األساتذة موالي لخضر بشير -
 المغة واآلدب العربيقسـ ل ممثل منتخب عف األساتذة مدور دمحم -
 األساتذة المساعديفعف  ةمنتخب ةممثم برارات عائشة  -
 األساتذة المساعديفعف  ةمنتخب ةممثم بف رحاؿ مريـ -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم قرادة  خديجة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوعمامة عبد القادر -
 المغة واآلدب العربيقسـ ل الطمبةعف  ةمنتخب ةممثم بوميدونة فاطمة -
 المغة واآلدب الفرنسي لقسـ الطمبةممثل منتخب عف  آؿ ياسيف مشري  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016 فيفري  8المؤرخ في  80يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  12مؤرخ في  27قرار رقم 
 ، المعدل1باتنة الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 سنةأوؿ غشت الموافق  1409عاـ ذي الحجة  29 المؤرخ في 136-89بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -

 منو، 3،المعدؿ ،ال سيما المادة  1، والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
غشت سنة  23الموافق  1424اـ جمادى الثانية ع 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العا
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2016فيفري  8المؤرخ في  80وبمقتضى القرار رقـ  -

 .، المعدؿ1باتنة
 ررـــــــيـق

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما ىو 2016فيفري  8المؤرخ في  80: يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.محدد في 

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2017جانفي  12في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة باتنة

 ن:واألعضاء المنتخب
 الييئة الصفة المقباالسم و 

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو المادة،  عضو سوداني عز الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية،  عضو أمزياف وناس -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلسالمية، عضو بف دعاس جماؿ -
 ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو مولحساف أيات هللا  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو ىشاـ عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية المغة واألدب العربي والفنوف، عضو زرماف دمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة  لمعيد اليندسة المعمارية والعمراف، عضو حرزلي فائزة -
 ـو البيطرية والعمـو الفالحية،ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العم عضو بنوف عمر -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو حمادي عياش -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،  عضو بخوش سامي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو قسـو فريد -
 اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف  عضو دغامنة أحمد زىير -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو مبارؾ حساـ الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو بف عبد العزيز وليد -
 "......................................والباقي بدون تغيير..................................."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2015جوان  18المؤرخ في  237يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  12 مؤرخ في 28رقم قرار 
   مستغانمالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 

 

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

 ،ؿ، المعدتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
، 1998سنة  يوليو 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ 13المؤرخ في  220 -98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 3، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة مستغانـوالمتضمف  إنشاء جامعة  
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24ي المؤرخ ف 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالح
إدارة جامعة  ألعضاء مجمس الذي يحدد القائمة االسمية، 2015جواف  18المؤرخ في  237وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مستغانـ
  يقــــــــــرر

 ىو أعاله، كما ، والمذكػور2015جواف  18المؤرخ في  237يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2017جانفي  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مستغانمقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 
  ن:واألعضاء المنتخب -

 المقباالسم و  الصفة الييئة
 مدغري أحمد - عضو عالـ اآللي،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة واإل

 شريف  طويل نور الديف - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،
 زناسني رمضاف - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا، 

 فة دمحمبف خمي - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة،
 بف ناصر حنيفي - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية األدب العربي والفنوف،

 بوشالغـ سميرة - عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية المغات األجنبية،
 فرقاؽ معمر     - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية،

 بوعمامة العربي     - عضو االجتماعية،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو 
 بف قوة عمي     - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية،

 بوسحبة الجياللي - عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
 حمدي فاطيمة - عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 بوقصارة بف ذىبية - عضو دارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل
 بف ناصر سيدأحمد - عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 شريفي عبد القادر - عضو ممثل منتخب عف الطمبة،
 حمادو عمي جماؿ عبد الناصر - عضو ممثل منتخب عف الطمبة،

 "......................................والباقي بدون تغيير..................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2015جوان  23المؤرخ في  295، يعدل القرار رقم 2017جانفي  12مؤرخ في  29 رقمقرار 
 ، المعدلالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة

 

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

 المعدؿ، تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273 -01 قتضى المرسوـ التنفيذي رقـبمو  -

 منو، 2، والمتضمف  إنشاء جامعة  قالمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، الذي يحدد
إدارة جامعة  دد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، الذي يح2015جواف  23المؤرخ في  295القرار رقـ وبمقتضى  -

 قالمة، المعدؿ.
 يـقــــرر

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2015جواف  23المؤرخ في  295: يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2لمادة ا
 2017جانفي  12في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة

 األعضاء المنتخبين:-
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو المادة، عضو شقطمي سالـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا، عضو ارؽ بورجيبة ط -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف، عضو بف يونس عبد العزيز -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو بوعزيز ناصر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات، عضو العياشي عميار  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، عضو شرقي دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو جودي عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو معيزي رفيق -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو كحل الراس عمي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو خموجي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو دمحماتني عبد الغفار -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو عميروش عبد الحكيـ  -
 "..........................................والباقي بدون تغيير..........................................."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2015 ديسمبر 29المؤرخ في  1274رقم  يعدل القرار، 2017جانفي  15 مؤرخ في 31قرار رقم 
 عموم والتكنولوجيا لمدين ألعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بوم اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 منو، 3السيما المادة  العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، بتنظيـ جامعة
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15مرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى ال -

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

 منو، 12ميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظي2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
مجمس إدارة ألعضاء  اإلسميةد القائمة ، الذي يحد2015 ديسمبر 29المؤرخ في  1274وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا.
 يـقــــرر

، والمذكػور أعاله، كما ىو 2015 ديسمبر 29المؤرخ في  1274يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النش :2المادة 
 2017جانفي  12في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عموم والتكنولوجيالمىواري بومدين قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 

 ن:واألعضاء المنتخب
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ،ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المدنية عضو بورزاـ عبد الكريـ -
 ،مة  منتخبة عف األساتذة لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآلليممث عضو بازي شربي ليندة       -
 ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات عضو  قصري دمحم  -
 ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو البيولوجية عضو بمخالفة مراد -
 ،تممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدما عضو بمقاسـ سميماف  -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات عضو بوعناف اورمضاف -
 ،ممثل منتخب عف الطمبة عضو نابت مسينيسة -
 .ممثل منتخب عف  الطمبة عضو بوسطيمة دمحم أميف -

 "..................................والباقي بدون تغيير................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحّدد 2015ماي  21المؤّرخ في  205، يعّدل القرار رقم 2017جانفي  15مؤرخ في  32رقم  قرار
 لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغات بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  210-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة، المتضّمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة ا
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضّمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة  2012
 بوىراف، التقنيات 

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 وف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،الذي يحدد القان

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2015ماي  21المؤّرخ في  205وبموجب القرار رقـ  -
 المغات بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، 

 ،2016ديسمبر  08خ في المؤرّ  90وبناًء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف رقـ  -
 

 يـقــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات بالمدرسة الوطنية  المادة األولى:
 المتعددة التقنيات بوىراف.

دة التقنيات بوىراف، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات بالمدرسة الوطنية المتعد :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2017جانفي  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2015ماي  21المؤّرخ في  205الذي يعّدل القرار رقم  2017جانفي  15مؤرخ في  32حق بالقرار رقم  مم
 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغات بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عممية لمقسـ رئيسة المجنة ال لزرؽ حواس خيرة زىرة 1
 رئيسة القسـ كنوش ليندة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قايد سميماف مراد 3
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ميياوي عديمة 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوزعكة أحمد 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" آيت يعمى كميمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بسدات نور الديف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد لمقائمة  2015ماي  21المؤّرخ في  204، يعّدل القرار رقم 2017جانفي  15مؤرخ في  33رقم  قرار
 االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  210-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة، المتضّمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة 
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضّمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة  2012
 التقنيات بوىراف، 

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 سي النموذجي لممدرسة العميا،الذي يحدد القانوف األسا

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2015ماي  21المؤّرخ في  204وبموجب القرار رقـ  -
 الرياضيات واإلعالـ اآللي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، المعّدؿ،  

 ،2016ديسمبر  08المؤّرخ في  90بوىراف رقـ  وبناًء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -
 

 يـقــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي  المادة األولى:
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.

ية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بالمدرسة الوطنية المتعددة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم :2المادة 
 التقنيات بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2017جانفي  15في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2015ماي  21المؤّرخ في  204الذي يعّدل القرار رقم ، 2017جانفي  15المؤرخ في  33ممحق بالقرار رقم 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي لمقائمة االسمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  شقاؽ مصطفى 1
 س القسـرئي براىامي منور 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بمعايب نضرة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" غامنية صفية 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بطاط وفاء 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بومجموط آماؿ 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف يطو نورية 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" حمادي ياسمينة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016أفريل  03المؤّرخ في  201، يعّدل القرار رقم 2017جانفي  15مـؤرخ في  34رقـم  قرار
 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي لتامنغست

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436ب عاـ رج 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  301-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست، المعّدؿ والمتّمـ،
 2013جانفي سنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز  2016أفريل  03المؤرخ في  201وبموجب القرار رقـ  -

 الجامعي لتامنغست،
  ،2016نوفمبر  06المؤرخ في  89وبناًء عمى إرساؿ المركز الجامعي لتامنغست رقـ  -
 

 يـقـــــرر
 

 االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي لتامنغست.ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة  المادة األولى:
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي لتامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتامنغست، كل فيما  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017جانفي  15في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أفريل  03المؤّرخ في  201الذي يعّدل القرار رقم  2017جانفي  15مـؤرخ في  34ممحق بالقـرار رقـم 

 الجامعي لتامنغستالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي شوشة عبد الغني 1
 مدير مساعد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سالمي محػمد 2
 لمتواصل والشياداتمدير مساعد مكمف بالدراسات في التدرج والتكويف ا بناني أحمد 3
 مدير مساعد مكمف بالتنمية واالستشراؼ  قتاؿ جماؿ 4
 مديرة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بف اعمارة صبرينة 5
 مدير معيد العمـو والتكنولوجيا بف اتاهلل محػمد 6
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بابكر محػمد 7
 مدير معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية زندي عبد النبي 8
 مدير معيد اآلداب والمغات حينوني رمضاف 9
 رئيسة المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية كيسي زىيرة 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا بميادي محند 11
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 عمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييررئيسة المجمس العممي لمعيد ال عبد الرحيـ وىيبة 12
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية خمفي عبد الحميـ 13
 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بوشميحة عبد الوىاب 14
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية منصوري المبروؾ 15
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية مرسمي عبد الحق 16
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا بف موسات عبد الرحيـ 17
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا باألخضر خميل 18
 ممّثمة أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  بف قدور أشواؽ 19
 مّثمة أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرم سمكة أسماء 20
 ممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية زقار رضواف 21
 ممّثمة أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية صادقي رحمة 22
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات  دخير فايزة 23
 اتذة معيد اآلداب والمغاتممّثل أس حدوش فتحي 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نفيس مولود 25
 1الجزائر -أستاذ بجامعة بف يوسف بف خدة بوكرا ادريس 26
 2الجزائر -أستاذ بجامعة أبو القاسـ سعد هللا بوعياد دباغ سيدي مػحمد 27
 مسؤوؿ المكتبة المركزية لممركز الجامعي شريف عبد هللا 28

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  15مؤرخ في  35رقم  قرار

 وىران -لممدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  233-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء مدرسة تحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بوىراف،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 -انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة  وبناًء عمى محضر -

 ،2016فيفري  17وىراف المؤرخ في 
 يـقـــــرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذك2016يونيو سنة  14الموافق 

 وىراف. –المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة 
وىراف،  –تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة  :2المادة 

 ر.وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرا
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 –يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة  :3المادة 
 كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. وىراف،

 

 2017جانفي  15في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية 2017جانفي  15المـؤّرخ في  35  ممحق بالقرار رقم
 وىران -لممدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة ألعضاء المجمس العممي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة رحيل جموؿ 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات بوقادـو عمي 2
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف ربالة ىاجر سوميةبود 3
 1وىراف  -أستاذ بجامعة أحمد بف بمة بابا أحمد باي 4
 أستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف بمعيدي عبد القادر 5
 مسؤولة المكتبة بوغراسة فاطمة الزىراء 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  15مؤرخ في  36رقم  قرار

 1وىران -تكنولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة أحمد بن بمة لقسم البيو
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتعّمق  1984ة غشت سن 18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
تكنولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة  مى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيووبناًء ع -

 ،2016جواف  13المؤّرخ في  1وىراف  -بجامعة أحمد بف بمة
 

 يـقـــــرر
 

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

تكنولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة أحمد  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيو
 .1وىراف  -بف بمة

تكنولوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة  العممية لقسـ البيوتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف  -أحمد بف بمة
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، كل فيما يخصو، 1وىراف  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 ة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشر  بتطبيق

 2017جانفي  15في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  15المـؤرخ في  36ممحــق بالقـرار رقـم 
 1وىران  -بجامعة أحمد بن بمة  تكنولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة لقسم البيو

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بف باير زوبيدة )ـ( حبشي 1
 رئيس القسـ لعمارة سيد أحمد شوقي 2
 أستاذ بودي عبد الكاظـالع 3
 أستاذ عمي ميدي اسماعيل 4
 أستاذ أبي عياد سيدي محػمد األميف 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بمحاج قاسـ نصيرة )ـ( تابت أوؿ 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بقادة اسمياف  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أمزياف لحسيف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  15مؤرخ في  37رقم  رقرا

 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  وبناءً  -

 ،2016جواف  13المؤّرخ في  1وىراف  -أحمد بف بمة
 

 يـقـــــرر
اـ جمادى الثانية ع 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة أحمد بف 

 .1وىراف  -بمة
لقسـ البيولوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة أحمد بف تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف  -بمة
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، كل فيما يخصو، 1وىراف  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 عميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمت بتطبيق

 2017جانفي  15في حرر بالجزائر                                                                                                    
 زير التعميم العالي والبحث العمميو                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مة االسمية ألعضاءالذي يحدد القائ 2017جانفي  15مؤرخ في  37ممحــق بالقـرار رقـم 
 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ كروؼ جميل 1
 رئيس القسـ مموؾ زىير 2
 أستاذة بكوش زىرة 3
 أستاذ قصاص بطاش 4
 أستاذة ةايغيل حريز زىر  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شحرور فيصل 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" الحاج زوبيدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قموش محػمد مصطفى 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عموري عادؿ عمار 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية أل، 2017جانفي  15مؤرخ في  38رقم  قرار

 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة لكمية عموم الطبيعة والحياة
 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

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

 تنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -لحياة بجامعة أحمد بف بمةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة وا -

 ،2016جواف  13المؤّرخ في  1وىراف 
 يـقـــــرر

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ر إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرا2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة أحمد بف بمة
 .1وىراف 
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 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة أحمد بف بمة :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف

، كل فيما يخصو، 1وىراف  -مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمةيك :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2017جانفي  15في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 1720جانفي  15المؤرخ في  38ممحـــق بالقــرار رقم 
 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة لكمية عموم الطبيعة والحياة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا بوعمقة أحمد 1
 ةعميد الكمي بف سيمة ثالث أحمد 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  صحراوي توفيق 3
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مسمي فريدة 4
 رئيس قسـ البيولوجيا  مموؾ زىير 5
 تكنولوجيا  رئيس قسـ البيو لعمارة سيد أحمد شوقي  6
 يس المجنة العممية لقسـ البيولوجيارئ كروؼ جميل 7
 تكنولوجيا  رئيسة المجنة العممية لقسـ البيو بف باير زوبيدة )ـ( حبشي 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا صنياجي رشيد 9
 تكنولوجيا  ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيو مديف صونية 10
 تكنولوجيا ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيو ي اسماعيل عمي ميد 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أمزياف الحسيف 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قموش محػمد المصطفى 13
 مدير مخبر بحث عواس عبد القادر 14
 مديرة مخبر بحث بوشناؽ مميكة 15
 ر بحثمدير مخب بف صالح فريد 16
 مدير مخبر بحث كراـ نور الديف 17
 مدير مخبر بحث أبي عياد سيدي محػمد األميف 18
 مدير مخبر بحث بكي عبد القادر 19
 مدير مخبر بحث بوتيبة زيتوني 20
 مدير مخبر بحث خروع عمر 21
 مديرة مخبر بحث الكبير فاطمة الزىراء 22
 مدير مخبر بحث كيحل مبروؾ 23
 مسؤوؿ المكتبة أحمدخرادجي  24

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحّدد لمقائمة االسمية 2015فيفري  25المؤّرخ في  92يعّدل القرار رقم ، 2017جانفي  15مؤرخ في  39رقم  قرار

 برج بوعريريج -ميوالكون بجامعة دمحم البشير اإلبراىي ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض
 

 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 جامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ ال 2003

يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج، 2012

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2015فيفري  25المؤّرخ في  92وبموجب القرار رقـ  -
 والكوف بجامعة برج بوعريريج، عمـو الطبيعة والحياة وعموـ األرض

 ،2016ماي  24المؤّرخ في  167برج بوعريريج رقـ  -محػمد البشير اإلبراىيميوبناًء عمى إرساؿ جامعة  -
 

 يـقـــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة  المادة األولى:
 برج بوعريريج. -والكوف بجامعة محػمد البشير اإلبراىيمي وعمـو األرض

والكوف بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض :2ادة الم
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -محػمد البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل  -راىيمييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة محػمد البشير اإلب :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 المحّدد لمقائمة االسمية  2015فيفري  25المؤّرخ في  92الذي يعّدل القرار رقم  2017جانفي  15مؤرخ في  39ممحـــق بالقــرار رقم 
 يجبرج بوعرير  -والكون بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجية  بف ثابت عبد الوىاب 1
 عميد الكمية بوبموطة الطاىر 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عمياط توفيق 3
 ب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نائ مرزوقي يوسف 4
 رئيس قسـ العمـو البيولوجية  لعزازقة عبد العالي 5
 رئيس قسـ العمـو الفالحية دحو معتصـ 6
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجية بومرفق صباح 7
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحيةممّثل األساتذة  جنيدي رضا 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مريبعي عبد المالؾ 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف يوسف نبيل 10
 مدير مخبر بحث بف واضح عمي 11
 مسؤولة المكتبة زينب عموف  12
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير، 2017نفي جا 15مؤرخ في  40رقم  قرار
 برج بوعريريج -بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436 رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وب -

 ،2016نوفمبر  06برج بوعريريج المؤّرخ في  -وعمـو التسيير بجامعة محػمد البشير اإلبراىيمي
 

 يـقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو 
 برج بوعريريج. -البشير اإلبراىيمي التسيير بجامعة  محػمد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -التسيير بجامعة محػمد البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل  -اـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة محػمد البشير اإلبراىيمييكمف المدير الع :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير 2017جانفي  15مؤرخ في  40 ممحــق بالقـرار رقـم
 برج بوعريريج -البشير اإلبراىيميبكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ ميديد فاطمة الزىراء 1
 رئيس القسـ بف أحسف أحسف صالح الديف 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" شوتري أماؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صاطوري الجودي 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عامر حبيبة 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ججيق زكية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيسات العربي 7
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017جانفي  15مؤرخ في  41رقم  قرار
 رسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقياإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي بالمد

 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11 المؤرخ في 222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج، المعّدؿ،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013جواف  02المؤّرخ في  379وبموجب القرار رقـ  -

 قي واالقتصاد القياسي بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،اإلحصاء التطبي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي بالمدرسة  -

 ،2016ديسمبر  13الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي المؤرخ في 
 

 يـقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

لوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد المجنة العممية لقسـ اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي بالمدرسة ا
 التطبيقي.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي بالمدرسة  :2المادة 
 الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 التكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،يكمف المدير العاـ لمتعميـ و  :3المادة 
 كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  15مؤرخ في  41ممحق بالقرار رقم 
 يقيلقسم اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عكروؼ تاكميت 1
 رئيس القسـ بف العايب بوبكر 2
 أستاذ حمداني حسيف 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لونيسي نورة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف صابر عمر 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بودريسة نعيمة 6
 ستاذة مساعدة قسـ "أ"أ شوماف ريـ 7
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017جانفي  15مؤرخ في  42رقم  قرار
 مالية السوق وحساب المخاطرة بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

 

 ممي،إن وزير التعميم العالي و البحث الع
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 واإلحصاء إلى مدرسة خارج، المعّدؿ،والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013جواف  02المؤّرخ في  378وبموجب القرار رقـ  -

 مالية السوؽ وحساب المخاطرة بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،
انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ مالية السوؽ وحساب المخاطرة بالمدرسة الوطنية وبناًء عمى محضر  -

 ،2016ديسمبر  13العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي المؤرخ في 
 

 يـقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ مالية السوؽ وحساب المخاطرة بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.
السوؽ وحساب المخاطرة بالمدرسة الوطنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ مالية :2المادة 

 العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، :3المادة 

 نشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سي
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  15مؤرخ في  42ممحق بالقرار رقم 
 القتصاد التطبيقيلقسم مالية السوق وحساب المخاطرة بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء وا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوجمعة رشيد 1
 رئيس القسـ بف عزوز محػمد 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ربراب واضح صميحة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مختاري سيد أحمد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوحبة محػمد 5
 اذة محاضرة قسـ "ب"أست تاغمونث أسماء 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" صحراوي العموري  7
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  15مؤرخ في  43رقم  قرار
 بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي لقسم االقتصاد الكمي واالستشراف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تضّمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج، المعّدؿ،والم
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 المؤرخ في 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013جواف  02المؤّرخ في  380وبموجب القرار رقـ  -

 قتصاد التطبيقي،االقتصاد الكمي واالستشراؼ بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واال
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االقتصاد الكمي واالستشراؼ بالمدرسة الوطنية  -

 ،2016ديسمبر  13العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي المؤرخ في 
 

 يـقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ االقتصاد الكمي واالستشراؼ بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.
عضاء المجنة العممية لقسـ االقتصاد الكمي واالستشراؼ بالمدرسة الوطنية العميا تحدد القائمة االسمية أل :2المادة 

 لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، :3المادة 

 خصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.كل فيما ي
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  15مؤرخ في  43بالقرار رقم ممحق 
 بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي لقسم االقتصاد الكمي واالستشراف

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بمعيد رابح 1
 رئيس القسـ دحماني يونس 2
 أستاذة  بمقاسـ قاسمي جميمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رواسكي خالد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تيامي مولود 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جدي طارؽ  6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" شاوش سموى نسيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بمجياللي ىشاـ 8
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  15مؤرخ في  44رقم  قرار
 بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي لقسم التعميم المشترك

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14لموافق ا 1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج، المعّدؿ،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013جواف  02المؤّرخ في  381ب القرار رقـ وبموج -

 التعميـ المشترؾ بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،
العميا لإلحصاء وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعميـ المشترؾ بالمدرسة الوطنية  -

 ،2016ديسمبر  13واالقتصاد التطبيقي المؤرخ في 
 

 يـقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
عضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية أل2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ التعميـ المشترؾ بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ المشترؾ بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء  :2المادة 

 واالقتصاد التطبيقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، :3دة الما

 كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  15مؤرخ في  44ممحق بالقرار رقم 
 االقتصاد التطبيقيبالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء و  لقسم التعميم المشترك

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ حريزي رتيبة 1
 رئيس القسـ طالبي بدر الديف 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مزود فتيحة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" موفق عمي 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" سعيدي غنية 5
 قسـ "ب" أستاذة محاضرة كبور نعيمة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" كردالي عبيدة 7
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  15 مؤرخ في 45رقم  قرار
 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15ى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتض -

 المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لى مدرسة خارج، المعّدؿ،والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2013جواف  02المؤّرخ في  377وبموجب القرار رقـ  -

 لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،
ة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرس -

 ،2016ديسمبر  13المؤرخ في 
 يـقـــــرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتك :3المادة 

 كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جانفي   15مؤرخ في 45ممحق بالقرار رقم 
 لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ر المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسةمدي زكاف أحمد 1
 مديرة مساعدة مكّمفة بالّتكويف المتواصل والعالقات الخارجية  شريف آسيا 2
 مديرة مساعدة مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي خرشي ىنية 3
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج والشيادات طوماش رشيد 4
 اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي  يس قسـرئ بف العايب بوبكر 5
 رئيس قسـ مالية السوؽ وحساب المخاطرة  بف عزوز محػمد 6
 رئيس قسـ االقتصاد الكمي واالستشراؼ  دحماني يونس 7
 رئيس قسـ التعميـ المشترؾ  طالبي بدر الديف 8
 تصاد القياسي اإلحصاء التطبيقي واالق رئيس المجنة العممية لقسـ عكروؼ تاكميت 9
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 مالية السوؽ وحساب المخاطرة  رئيس المجنة العممية لقسـ بوجمعة رشيد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ االقتصاد الكمي واالستشراؼ بمعيد رابح 11
 رئيسة المجنة العممية لقسـ التعميـ المشترؾ حريزي رتيبة 12
 التطبيقي واالقتصاد القياسي اإلحصاء  ممّثمة أساتذة قسـ سواؾ فاطمة الزىراء 13
 مالية السوؽ وحساب المخاطرة ممّثل أساتذة قسـ حميدي خالد 14
 االقتصاد الكمي واالستشراؼ ممّثل أساتذة قسـ رواسكي خالد 15
 ممّثمة أساتذة قسـ التعميـ المشترؾ مزود فتيحة 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف آيت مجبر توفيق 17
 مديرة مخبر بحث سـ جميمةقاسمي بمقا 18
 مديرة مخبر بحث قحايرية أماؿ 19
 مديرة مخبر بحث السعدي نجية 20
 مدير مخبر بحث بشراير عمراف 21
 02أستاذ بجامعة البميدة  رزيق كماؿ 22
 02أستاذ بجامعة البميدة  غزازي عمر 23
 مسؤولة المكتبة حمودي فيفي 24

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي، 2017جانفي  15مؤرخ في  46رقم  قرار

 غميزان -بالمركز الجامعي أحمد زبانة لمعيد العموم القانونية واإلدارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14افق المو  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق  1429عاـ رجب  6المؤرخ في  206-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 إنشاء مركز جامعي بغميزاف، المتّمـ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ألساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي ا -

 ،2016ديسمبر  13غميزاف المؤّرخ في  -أحمد زبانة
 يـقـــــرر

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
كور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذ2005غشت سنة  16الموافق 

 غميزاف. -المجمس العممي لمعيد العمـو القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي أحمد زبانة
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي أحمد  :2المادة 

 غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -زبانة
غميزاف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي أحمد زبانة :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء الذي 2017جانفي  15مؤرخ في  46ممحق بالقرار رقم   
 غميزان -بالمركز الجامعي أحمد زبانة داريةالمجمس العممي لمعيد العموم القانونية واإل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجمس العممي لممعيد سبتي ىديبل  1
 مدير المعيد دوبي بونوة جماؿ 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي بف عطية بوعبد هللا  3
 عدة مكّمفة بالّدراسات في التدّرجمديرة مسا برابح أمينة 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  خمفاوي خميفة 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية صاغور ىشاـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بخدة ميدي  7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعادي محػمد 8
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ىواري ليمى 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف جديد فتحي 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غشاـزقاي ب 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" منقور قويدر 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" آزرو محػمد رضا 13
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" يقرو خالدية 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قدوري حميد 15
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" صافر فاطمة 16
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جياللي الحسيف 17
 مسؤولة المكتبة عائشة كبوش 18

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحّدد 2014أكتوبر  20المؤّرخ في  1094يعّدل القرار رقم ، 2017جانفي  15مؤرخ في  47رقم  قرار
 تيارت -لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة ابن خمدون  

 

 عميم العالي والبحث العممي،إن وزير الت
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، تضمف إنشاء جامعة تيارت،والم 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ي المؤرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014أكتوبر  20المؤّرخ في  1094وبموجب القرار رقـ  -

 لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تيارت،
 ،2016ديسمبر  19المؤّرخ في  114تيارت رقـ  -إرساؿ جامعة ابف خمدوف وبناًء عمى  -

 

 يـقـــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  المادة األولى:
 تيارت. -بجامعة ابف خمدوف 
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 -لعممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة ابف خمدوف تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ا :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 
 بحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال

 2017جانفي  15في حرر بالجزائر                                                                                                    
 الي والبحث العمميوزير التعميم الع                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2014أكتوبر  20لمؤّرخ في ا 1094الذي يعّدل القرار رقم ، 2017جانفي  15مؤرخ في   47ممحــق بالقـرار رقـم 
 تيارت -المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة ابن خمدون 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  فتاؾ عمي 1
 يد الكميةعم عمياف بوزياف 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوسماحة الشيخ 3
 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب عجالي بخالد 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  معمر خالد 5
 رئيسة قسـ العمـو السياسية صافة يمينة 6
 س المجنة العممية لقسـ الحقوؽ رئي بوراس عبد القادر 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  مقني بف عمار 8
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف آيت افتاف صارة 9
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف عيشوبة فاطمة 10
 مسؤوؿ المكتبة عثماني بمقاسـ 11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحّدد، 2016جانفي  03المؤّرخ في  08يعّدل القرار رقم ، 2017جانفي  15مؤرخ في  48رقم  قرار

 سعيدة -لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة موالي الطاىر
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 متّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وال الذي 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2016جانفي  03المؤّرخ في  08وبموجب القرار رقـ  -

 سعيدة، -الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي الطاىر
 .2016 نوفمبر 21المؤّرخ في  2295سعيدة رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة موالي الطاىر -

 
 

 يـقـــــرر
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ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  المادة األولى:
 سعيدة.-بجامعة موالي الطاىر

 -رتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي الطاى :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2017جانفي  15في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016جانفي  03المؤّرخ في  08الذي يعّدل القرار رقم  2017جانفي  15مؤرخ في  48ممحق بالقرار رقم 
 سعيدة -المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة موالي الطاىرالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  منادي مميكة 1
 عميد الكمية الحاج بف أحمد 2
 راسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد مكّمف بالد حمامي ميمود 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عمارة فتيحة 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  عثماني عبد الرحمف 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية بف زايد أمحػمد 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  نقادي حفيع 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  ري ىامل اليوا 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية عبد العالي عبد القادر 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمخير الطيب 10
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف فصراوي حناف 11
 مدير مخبر بحث أسود محػمد أميف 12
 مسؤولة المكتبة ىرباجي سمية  13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016فيفري  01المؤّرخ في  68يعّدل القرار رقم ، 2017جانفي  15مؤرخ في  49رقم  قرار

 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية
 2الجزائر  -مغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللاالمغة العربية وآدابيا وال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24خ فيالمؤر  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عّدؿ والمتّمـ،، الم2والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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لقسـ  الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2016فيفري  01المؤّرخ في  68وبموجب القرار رقـ  -
 ،2الجزائر -المغة العربية وآدابيا بكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 ،2016نوفمبر  24المؤّرخ في  02رقـ  2الجزائر  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة أبو القاسـ سعد هللا -
 

 يـقـــــرر
 

ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القا المادة األولى:
 .2الجزائر -المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

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

، كل فيما 2الجزائر -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا :3المادة 
 البحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و  يخصو، بتطبيق

 2017جانفي  15في حرر بالجزائر                                                                                                    
 لعالي والبحث العمميوزير التعميم ا                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة االسمية 2016فيفري  01المؤّرخ في  69الذي يعّدل القرار رقم  2017جانفي  15المـؤرخ في  49ممحــق بالقـرار رقـم 
 2الجزائر  -ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عالوي حميد 1
 رئيس القسـ بوصبع نذير  2
 أستاذ حساني أحمد 3
 أستاذ بف بوعزيز وحيد  4
 أستاذ قرش عبد القادر 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف بوزة مميكة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سنقوقة عالؿ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ميدني طيبة  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016فيفري  01المؤّرخ في  69يعّدل القرار رقم ، 2017جانفي  15ؤرخ في م 50رقم  قرار

 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المسان بكمية 
 2الجزائر -المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -

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

 بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ،2والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016فيفري  01المؤّرخ في  69وبموجب القرار رقـ  -
 ،2ائر الجز  -عمـو المساف بكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 ،2016نوفمبر  24المؤّرخ في  02رقـ  2الجزائر  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة أبو القاسـ سعد هللا -
 

 يـقـــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المساف بكمية المغة  المادة األولى:
 .2الجزائر  -بو القاسـ سعد هللاالعربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أ

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

، كل فيما 2الجزائر  -كويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللايكمف المدير العاـ لمتعميـ والت :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2017جانفي  15في زائر حرر بالج                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة االسمية 2016فيفري  01المؤّرخ في  69الذي يعّدل القرار رقم  2017جانفي  15المـؤرخ في  50بالقـرار رقـم  ممحــق
 2الجزائر  -ات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللاألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المسان بكمية المغة العربية وآدابيا والمغ

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ زيبوش فاطمة الزىراء 1
 رئيس القسـ سالمي عبد المجيد 2
 أستاذ حركات مصطفى 3
 أستاذ عبيد عبد الرزاؽ 4
 أستاذ مسعودي الحواس 5
 اضر قسـ "أ"أستاذ مح غريبي عارؼ 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لعالوي فتيحة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مالحي سميرة  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد لمقائمة  2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1557يعّدل القرار رقم ، 2017جانفي  15مؤرخ في  51رقم  قرار

 2الجزائر -كمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللااالسمية ألعضاء المجمس العممي ل
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ،2إنشاء جامعة الجزائر  المتضمف
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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مة االسمية ألعضاء المجمس العممي  الذي يحّدد القائ 2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1557وبموجب القرار رقـ  -
 ،2الجزائر  -لكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 ،2016نوفمبر  24المؤّرخ في  02رقـ  2الجزائر  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة أبو القاسـ سعد هللا -
 

 يـقـــــرر
 

ل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابيا ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي المادة األولى:
 . 2الجزائر -والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،2الجزائر  -القاسـ سعد هللا

، كل فيما 2الجزائر -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2017جانفي  15في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1557الذي يعّدل القرار رقم  2017جانفي  15مؤرخ في  51ممحـــق بالقــرار رقم 
 2الجزائر -لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا

 

 الصفـة لمقـباالسم وا الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المساف  مسعودي الحواس 1
 عميد الكمية مريبعي الشريف 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سنقوقة عالؿ 3
 تدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائبة العميد مكّمفة بما بعد ال غزايمي نادية 4
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا بوصبع نذير 5
 رئيس قسـ المغة التركية والروسية بف عفري شكيب 6
 رئيس قسـ عمـو المساف سالمي عبد المجيد 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـو المساف زيبوش فاطمة الزىراء 8
 جنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيارئيس الم عالوي حميد 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة التركية والروسية     مصيبح عبد الوىاب 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المساف حركات مصطفى 11
 يا ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآداب فاسي مصطفى 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا شنوفي دمحم 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة التركية والروسية بورنيسة عمي 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة التركية والروسية خيراني ليمى 15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف يمةلعويسات كر  16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف لعوبي سياـ 17
 مدير مخبر بحث طالب اإلبراىيمي خولة 18
 مدير مخبر بحث بوزيده عبد القادر 19
 مدير مخبر بحث سيدي دمحم بوعياد 20
 مديرة مخبر بحث لعالوي فتيحة 21
 مسؤولة المكتبة فتيحة آيت مسعود 22
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 يتضمن تجديد تشكيمة 2017جانفي  15مؤرخ في  قرار
 لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة باجي مختار عنابة

 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،
لموظيفة  ، المتضمف القانوف األساسي العاـ2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06األمر رقـ  بمقتضى -

 العمومية،
، المحدد لمحتوى الخدمات 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضىو  -

 وكيفية تمويميا، االجتماعية
، المتعمق بتسييػر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى و  -

 ،االجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13رقـ المرسوـ التنفيذي بمقتضى و  -

 العالي والبحث العممي،
-84، يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 2004أوت سنة  29المؤرخ في  246-04المرسوـ التنفيذي رقـ  بمقتضىو  -

 المتمـ،، المتعمق بتنظيـ جامعػة عنابة وسيرىا، المعل و 1984أوت سنة  18المؤرخ في  214
لممثمي األساتػذة  االنتخاب، المتضمػف فػرز األصوات 2016أكتوبػر سنة  27لممحضر المػؤرخ في نظػػػػػػػرا و  -

  لدى جامعػة باجي مختار عنابة، االجتماعيةالخدمات والعمػاؿ في لجنػة 
لػدى  االجتماعيةالخدمػات ، المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة 2016أكتوبػر سنة  31نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في و  -

 .جامعػػة باجي مختار عنابة
 يـقـــــرر

 

 لدى جامعػة باجي مختار عنابة، االجتماعيةتجدد تشكيمة لجنة الخدمات  المـادة األولى :
 مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: االجتماعيةتتكوف لجنة الخدمات  : 2المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 منصوري دمحم، -03 زرواؿ إبراىيـ، -02 كيالني إبراىيـ، -01
 بورحمة سعيد، -06 طميف السعيد، -05 زردازي عبد العزيز، -04
   بوصبع جماؿ الديف، -08 بعمي عبد العزيز، -07
 

 األعضاء اإلضافيون : 
 نايمي دمحم الناصر، -03 جفافمية نذير، -02 بوعزة دمحم الطاىر، -01

 ،مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار ابتداء( سنوات 03نة لمدة ثالث )تسري عيدة ىذه المج:  3المـادة 
يكمف السيػد مديػر جامعػة باجػي مختػار عنابػة، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسػمية لػوزارة  : 4المادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2017جانفي  15حرر بالجزائر في                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين          
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  16مؤّرخ في  52رقم  قرار
 البويـرة-بكّمية العمـوم االجتماعيـة واإلنسانيـة بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  لقسـم الفمسفــة

 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد ال الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذ
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفػة بكّمية العمػوـ االجتماعيػة واإلنسانيػة  -

 ،2016ديسمبر  07البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند أولحاج
 

 يـقـــــرر
 

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

ة بجامعة أكمي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفػة بكّمية العمػـو االجتماعيػة واإلنسانيػ
 البويرة. -محند أولحاج

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفػة بكّمية العمػـو االجتماعيػة واإلنسانيػة بجامعة : 2المادة 
 البويرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أكمي محند أولحاج

البويرة، كل فيما يخصو،  -لعالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 تاذ طاىر حجاراألس                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  16المؤّرخ في  52ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -بكّمية العمـوم االجتماعيـة واإلنسانيـة بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  لقسـم الفمسفــة

 الصفـة لمقـباالسم وا الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ سميماني أحمد 1
 رئيس القسـ لعمش عبد الحفيع 2
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خابر كماؿ 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نابت عبد النور 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مشاط حياة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بايو رابح 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ةبعنوف حد 7
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي  16مؤّرخ في  53رقم  قرار
 البويـرة -بكّمية العمـوم االجتماعيـة واإلنسانيـة بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  العمـوم اإلنسانيـة

 

 ،البحث العمميإن وزير التعميم العالي و 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
اب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ اإلنسانيػة بكّمية العمػوـ االجتماعيػة وبناًء عمى محضر انتخ -

    .2016نوفمبر  28البويرة المؤّرخ في  -واإلنسانيػة بجامعة أكمي محند أولحاج
 

 يـقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ اإلنسانيػة بكّمية العمػوـ االجتماعيػة واإلنسانيػة 
 البويرة. -بجامعة أكمي محند أولحاج

ّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ اإلنسانيػة بكّمية العمػوـ االجتماعيػة واإلنسانيػة تح :2المادة 
 البويرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة أكمي محند أولحاج

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

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  16مؤّرخ في  53ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -بكّمية العمـوم االجتماعيـة واإلنسانيـة بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  اإلنسانيـةلقسـم العمـوم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ حسيني عائشة 1
 رئيس القسـ جالوي السعيد 2
 أستاذ محاضرة قسـ "أ" بمعربي سميرة 3
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ةعفاف صوني 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سبع فضيمة 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ىاروف فاطمة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" شدري معمر رشيدة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب"   اوشف جميمة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـميحّدد ، 2017جانفي  16مؤّرخ في  54رقم  قرار
 البويـرة -بكّمية العمـوم االجتماعيـة واإلنسانيـة بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  العمـوم االجتماعيـة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015سنة مايو  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ االجتماعيػة بكّمية العمػـو االجتماعيػة وبناًء عمى محضر انتخاب مم -

 .2016نوفمبر  28البويرة المؤّرخ في  -واإلنسانيػة بجامعة أكمي محند أولحاج
 

 يـقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االجتماعيػة بكّمية العمػوـ االجتماعيػة واإلنسانيػة 
 البويرة. -بجامعة أكمي محند أولحاج

قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االجتماعيػة بكّمية العمػوـ االجتماعيػة واإلنسانيػة تحّدد ال :2المادة 
 البويرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة أكمي محند أولحاج

رة، كل فيما يخصو، البوي -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  16مؤّرخ في  54ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -االجتماعيـة واإلنسانيـة بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  بكّمية العمـوم لقسـم العمـوم االجتماعيـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ مساني فاطمة 1
 رئيسة القسـ شعالؿ باىية 2
  أستاذ محاضر قسـ "أ" جاب هللا الطيب 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عطاب حميمي 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" فرفار سامية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كواش منيرة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" منصور غنية  7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" محساس حسيبة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لعممييحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ا، 2017جانفي  16في مؤّرخ  55رقم  قرار
 البويـرة -بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  لكّمية العمـوم االجتماعيـة واإلنسانيـة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لمرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ف إنشاء جامعة البويػرة،والمتضمّ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
إلنسانيػة بجامعة أكمي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمػوـ االجتماعيػة وا -

 ،2016نوفمبر  30البويرة المؤّرخ في  -محند أولحاج
 يـقـــــرر

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
دؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يي2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ االجتماعيػة واإلنسانيػة بجامعة أكمي محند 
 البويرة. -أولحاج

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ االجتماعيػة واإلنسانيػة بجامعة أكمي محند  :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. رة،البوي -أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 .ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جانفي  16مؤّرخ في  55ممحـــق بالقـــرار رقم 
 البويرة -بجامعة أكمي محند أولحاج  ـة واإلنسانيـةالمجمس العممي لكّمية العمـوم االجتماعي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجمس العممي لمكّمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية  جاب هللا الطيب 1
 عميد الكّمية بدوي عبد الباقي 2
 ّدراسات والشؤوف المرتبطة بالطمبةنائب العميد المكّمف بال بف الشيخ عياش 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية رميمي رضا 4
 رئيسة قسـ العمػـو االجتماعيػة شعالؿ باىية 5
 رئيس قسـ العمػـو اإلنسانيػة جالوي سعيد 6
 رئيس قسـ الفمسفة لعمش عبد الحفيع 7
 قسـ العمػـو اإلسالميػةرئيس  صابر راشدي 8
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 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمػـو االجتماعيػة مساني فاطمة 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمػـو اإلنسانيػة حسيني عائشة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفػة سميماني أحمد 11
 لعمـو االجتماعيػةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ا بوماجف صميحة 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سعداوي مصطفى 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف تامجيات عاشور 14
 مدير مخبر بحث أرزقي عبد النور 15
 مسؤوؿ المكتبة حميد عمار 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحّدد ال، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  56رقـم  قرار

 البويـرة -والّرياضية بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  لمعيـد عمـوم وتقنيـات الّنشاطـات البدنيـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،والمتض
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، يحّدد مياـ الجامعة الذي 2003
 2102يونيو سنة  4الموافق  1433ب عاـ رج 14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة ب -

 ،2016ماي  20البويرة المؤرخ في  -بجامعة أكمي محند أولحاج
 

 يـقـــــرر
 

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة 
 البويرة. -أكمي محند أولحاج

شاطات البدنية والرياضية بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات الن :2المادة 
 .البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار -أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 لعالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 السمية ألعضاء المجمس العممييحّدد القائمة ا، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  56ممحـــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -والّرياضية بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  لمعيـد عمـوم وتقنيـات الّنشاطـات البدنيـة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  شريفي مسعود 1

 ربوي الّنشاط البدني الرياضي التّ 
 مدير المعيد مزاري فاتح 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ساسي عبد العزيز 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف عبد الرحماف سيد عمي 4
 رئيس قسـ الّتدريب الرياضي منصوري نبيل 5
 قسـ الّنشاط البدني الّرياضي الّتربوي رئيس  عمواف رفيق 6
 رئيس قسـ اإلدارة والّتسيير الّرياضي برجـ رضواف 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّتدريب الّرياضي  زاوي عبد السالـ 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلدارة والّتسيير الّرياضي بوحاج مزياف 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلدارة والّتسيير الّرياضي سيف سميمافالو  10
 ممّثل األساتذة المساعديف يونسي دمحم 11
 ممّثل األساتذة المساعديف مييوبي رضواف 12
 مسؤوؿ مكتبة المعيد بوسعادي ابراىيـ 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمــوم الماليــة ، 2017جانفي  16خ في مـؤرّ  57رقم  قرار

 البويـرة -االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  والمحاسبــة بكّميـة العمـوم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15رقـ  بمقتضى المرسوـ الرئاسي -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لتعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحّدد صالحيات وزير ا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ الماليػة والمحاسبػة بكّمية العموـ االقتصادية  -

 ،2016فيفري  17البويرة المؤّرخ في  -والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج
   

 

 يـقـــــرر
 
 

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

ة العموـ االقتصادية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػـو الماليػة والمحاسبػة بكّمي
 البويرة. -والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج
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تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ الماليػة والمحاسبػة بكّمية العموـ االقتصادية  :2المادة 
 ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.البويرة، وفقً  -والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 2017جانفي  16ـؤّرخ في م 57ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  العمـوم الماليـة والمحاسبــة بكّميـة العمـوم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـأستاذ محاضر قسـ  حبيش عمي 1
 رئيس القسـ قاشي يوسف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عويناف عبد القادر 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"  رشاـ كيينة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب"  عزوز أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب"  سفير دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خيرات أحمد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبيدات عبد الكريـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رزقي إسماعيل 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمــوم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  58رقم  قرار

 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر الّتسييــر بكّميـة العمـوم
 

   إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424ى الثانية عاـ جماد 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػـو الّتسػيير بكّمية العمـو االقتصادية والّتجارية  -

 ،2016فيفري  17البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند أولحاجوعموـ الّتسيير 
   

 يـقـــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الّتسػيير بكّمية العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو 
 البويرة. -الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

لّتجارية وعمـو تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الّتسػيير بكّمية العمـو االقتصادية وا :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج: 3المادة 
 لعالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 2017جانفي  16مـؤّرخ في  58ممحــق بالقــرار رقم 
 رةالبويـ -االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  عمــوم الّتسييــر بكّميـة العمـوم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ فياللي حمزة 1
 رئيس القسـ غزيباوف عمي 2
 أستاذ  جميل أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يحياوي سمير 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب"  طويطي مصطفى 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب"  شاللي عبد القادر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ر إلياسمنص 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" وىابي كمثوـ 8
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" حداد نور اليدى 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  59رقم  قرار

 البويـرة -االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  ـة العمـومالّتجاريــة بكّمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03قتضى المرسـو التنفيذي رقـ وبم -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433جب عاـ ر  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ الّتجاريػ -

 ،2016فيفري  17البويرة المؤّرخ في  -وعموـ الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ الّتجاريػة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية وعمـو 
 البويرة. -الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

عممية لقسـ العمػوـ الّتجاريػة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -وعموـ الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  59ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -لّتسييـر بجامعة أكمي محنـد أولحـاج االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم ا لقسـم العمـوم الّتجاريــة بكّميـة العمـوم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ أوكيل رابح 1
 رئيس القسـ مصباح بمقاسـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فراح رشيد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حميدي عبد الرزاؽ 4
 اضر قسـ "ب" أستاذ مح حواس مولود 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مدات جماؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طحطاح أحمد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم ، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  60رقم  قرار

 البويـرة -لّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة أكمي محنـد أولحـاج االقتصاديـة وا االقتصاديـة بكّميـة العمـوم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يػرة،المتضّمف إنشاء جامعة البو و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصاد -

 ،2016فيفري  17البويرة المؤّرخ في  -والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج
 

 يـقـــــرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
كور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذ2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية 
 البويرة. -وعموـ الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

تصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االق :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -وعموـ الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

البويرة ، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 ذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار ال بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 2017جانفي  16مـؤّرخ في  60ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  العمـوم االقتصاديـة بكّميـة العمـوم

 الصفـة والمقـب االسم الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ قرومي حميد 1
 رئيس القسـ وعيل ميمود 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بختي فريد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عالـ عثماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب"  حيدوشي عاشور 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ضيف أحمد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ابسيواني عبد الوى 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موالي بوعالـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رسوؿ حميد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  61رقم  قرار

 البويـرة -م الّتسييـر بجامعة أكمي محنـد أولحـاج لكّميـة العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـو 
 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24في المؤرخ  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية وعموـ الّتسيير  -

 .2016أفريل  13لبويرة المؤّرخ في ا -محند أولحاجبجامعة أكمي 
 

 يـقـــــرر
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جمادى الثانية  24 المؤرخ في 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية وعموـ الّتسيير تحدي

 البويرة. -بجامعة أكمي محند أولحاج
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة  :2المادة 

 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ويرة،الب -أكمي محند أولحاج
البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2017جانفي  16مـؤّرخ في  61رقم  ممحـــق بالقـــرار

 البويـرة -لكّميـة العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الّتجارية رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة فراح رشيد 1
 عميد الكّمية بوكساني رشيد 2
 نائب العميد المكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عالـ عثماف 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد الّتدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية فرج شعباف 4
 االقتصاديةرئيس قسـ العمـو  وعيل ميمود 5
 رئيس قسـ عمـو الّتسيير غزيباوف عمي 6
 رئيس قسـ العمـو الّتجارية  مصباح بمقاسـ 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة قاشي يوسف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية قرومي حميد 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الّتسيير فياللي حمزة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الّتجارية وكيل رابحأ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المالية والمحاسبة حبيش عمي 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بختي فريد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الّتسيير جميل أحمد 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الّتسيير يحياوي سمير 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طابوش مولود 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رسوؿ حميد 17
 مدير مخبر بحث عماروش أحسف 18
 مسؤوؿ المكتبة العمري عمي 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017جانفي  16مـؤّرخ في   62رقـم  ارقر 

 البويـرة-والحيـاة وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  لقسـم البيولوجيـا بكّميـة عمـوم الطبيعـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52لمؤرخ في ا 125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمت الذي 2003

 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة البويػرة، المعّدؿ والمتّمـ،و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 زير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحّدد صالحيات و 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيػا بكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة وعمػوـ  -

 ،  2016جانفي  20البويرة المؤّرخ في  -األرض بجامعة أكمي محند أولحاج
 

 يـقـــــرر
 

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

رض القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيػا بكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة وعمػوـ األ
 البويرة. -بجامعة أكمي محند أولحاج

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيػا بكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة وعمػوـ األرض  :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -ـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المدير العاـ لمتعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي   16في لجزائر حرر با                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العمميةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2017جانفي  16مـؤّرخ في   62ممحــق بالقــرار رقم 

 البويـرة -والحيـاة وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  لقسـم البيولوجيـا بكّميـة عمـوم الطبيعـة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة مساعدة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ تغيدت سميمة 1
 رئيس القسـ دحموف فريد 2
 أستاذ  شيباف دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  طفيموني ل 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زوقاغ فاتح 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف إسماعيل سييمة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" مفاتحي سارة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" ادير تزيري  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العمــوم  يحّدد، 2017جانفي  16مــؤّرخ في  63رقم  قرار

 البويـرة-والحيـاة وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  الفالحيــة بكّميـة عمـوم الطبيعـة
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
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 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة، المعّدؿ والمتّمـ،

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

ناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة وب -
 ،  2016جانفي  20البويرة المؤّرخ في  -وعمػـو األرض بجامعة أكمي محند أولحاج

 

 يـقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية بكّميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة وعمػـو 
 البويرة. -األرض بجامعة أكمي محند أولحاج

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة وعمػـو  :2المادة 
 البويرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -األرض بجامعة أكمي محند أولحاج

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

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  16مــؤّرخ في  63ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -والحيـاة وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  لقسم العمــوم الفالحيــة بكّميـة عمـوم الطبيعـة

 الصفـة والمقـباالسم  الرقم
 أستاذة مساعدة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ دومانجي وفاء 1
 رئيس القسـ بوشيباف مبارؾ 2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" معيزي نايمة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" ميدي خديجة 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" شريفي زكية  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ"  بف شيخ شفيع 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" جواىرة جميمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  64رقم  قرار

 البويـرة-عمـوم الطبيعـة والحيـاة وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج 
 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد ميا الذي 2003
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 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة، المعّدؿ والمتّمـ،

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة  -
 ،2016جانفي  20البويرة المؤّرخ في  -أكمي محند أولحاج

   
 يـقـــــرر

 

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

والحياة وعمـو األرض بجامعة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عمـو الطبيعة 
 البويرة. -أكمي محند أولحاج

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعة أكمي  :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. البويرة، -محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -ويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتك :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  64ممحـــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  ـوم الطبيعـة والحيـاة لكّميـة عم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا زوقاغ فاتح 1
 عميد الكّمية موني لطفي 2
 لدراسات ما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المكّمف با طافر مراد 3
 نائب العميد المكّمف بالّدراسات وشؤوف الطمبة بف شيخ شفيع 4
 رئيس قسـ البيولوجيا دحموف فريد 5
 رئيس قسـ العمـو الفالحية بوشيباف مبارؾ 6
 رئيسة المجنة العممية لقسـ البيولوجيا  تغيدت سميمة 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية اءدومانجي وف 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا  شيباف دمحم 9
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف مسعد سارة 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لقباؿ فاروؽ  11
 مسؤوؿ المكتبة دحموش بمقاسـ 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  65رقم  قرار

 البويـرة -بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  لقسـم اإلعـالم اآللـي
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ  الذي 2003

 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللػي بكّمية العمػوـ والعموـ التطبيقية  -
 ،  2016فيفري  21البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند أولحاج

   
 يـقـــــرر

 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللػي بكّمية العمػوـ والعموـ التطبيقية بجامعة أكمي 
 البويرة. -حاجمحند أول

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللػي بكّمية العمػوـ والعموـ التطبيقية بجامعة  :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -أكمي محند أولحاجيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
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 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  65ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  إلعـالم اآللـيلقسـم ا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ مساعد قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ باؿ كماؿ 1
 رئيس القسـ باديس الياس 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف نوار جماؿ 3
 ساعد قسـ "أ"أستاذ م بوستة دمحم 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عباس أكمي 5

 أستاذة مساعدة قسـ "أ" محفوظ زىرة 6

 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوجالبة حكيـ 7

 أستاذ مساعد قسـ "ب" رمضاني دمحم 8

 أستاذ مساعد قسـ "ب" حميد رابح 9
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  66رقم  قرار
 البويـرة –بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  لقسـم الرياضيـات

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 2015نة مايو س 14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14لمؤرخ في ا 241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّمية العمـو والعموـ التطبيقية بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممثّ  -

 ،  2016فيفري  21البويرة المؤّرخ في  -أكمي محند أولحاج
   

 يـقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة أكمي 
 البويرة. -محند أولحاج

ممية لقسـ الرياضيات بكّمية العمـو والعموـ التطبيقية بجامعة أكمي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  16مـؤّرخ في   66ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة –بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  لقسـم الرياضيـات

 الصفـة االسم والمقـب مالرق
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ عكوش عبد الرحمف 1
 رئيسة القسـ لواج كيينة 2
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دموش ناصر 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تيقبعيني حميد 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بداؾ سعيد 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بكري حورية 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بوغاني اليادي 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" يوسفي خميفة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" عمـ اللة مغنية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي 16مـؤّرخ في  67رقم  قرار
 البويـرة -بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  ةاليندسـة الميكانيكيــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو ال -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة البويػرة،والمتضّمف إنشاء 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مػوـ والعموـ التطبيقية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكيػة بكّمية الع -

 ،  2016فيفري  21البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند أولحاج
   

 يـقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكيػة بكّمية العمػوـ والعموـ التطبيقية بجامعة  
 البويرة. -أكمي محند أولحاج

العمػوـ والعموـ التطبيقية : تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكيػة بكّمية 2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ بتطبيق

 

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ر التعميم العالي والبحث العمميوزي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي 16مـؤّرخ في  67ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة –بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  لقسـم اليندسـة الميكانيكيــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ حفوظ ابراىيـم 1
 رئيس القسـ دحماف مرزاؽ 2
 أستاذ  عبد الباقي نور الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ايت يعمي عبد المجيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جالؿ سميماف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعواري عز الديف 6
 عد قسـ "أ"أستاذ مسا مسعي طارؽ  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موساوي دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لكحل رشيد 9

ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  68رقم  قرار
 البويـرة –بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  اليندسـة المدنيــة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52 المؤرخ في 125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي،الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة بكّمية العمـو والعمـو التطبيقية  -

   ،2016فيفري  21البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند أولحاج
   

 يـقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة بكّمية العموـ والعمـو التطبيقية بجامعة     
 يرة.البو  -أكمي محند أولحاج

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة بكّمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة  :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -د أولحاجيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محن: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العمميةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  68ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة –بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  لقسـم اليندسـة المدنيــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ عمراف بمعيد 1
 رئيس القسـ كنوش سميـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مريجة مدني 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عرباوي أحسف 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" دمحمي صديقة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعمرة يوسف 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بومعيزة مميكة 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" حامي براىيـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بممييوب حساف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  69رقم  قرار
 البويـرة –ـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج بكّمية العمـوم والعم لقسـم الفيزيــاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24رخ في المؤ  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزيػاء بكّمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة  -

 ،  2016فيفري  21البويرة المؤّرخ في  -محند أولحاجأكمي 
   

 يـقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزيػاء بكّمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة أكمي محند 
 البويرة. -أولحاج

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزيػاء بكّمية العمـو والعموـ التطبيقية بجامعة أكمي  :2المادة 
 ًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.البويرة، وف -محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  69القــرار رقم ممحــق ب
 البويـرة –بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  لقسـم الفيزيــاء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لعممية لمقسـأستاذ مساعد قسـ "أ"، رئيس المجنة ا بف عايش سميـ 1
 رئيس القسـ بف اعمارة سالـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مادي جماؿ  3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوحجر لزىر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خمفاف حسيف  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف يحي نبيل 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شيباني موسى 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوشراب مميكة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زريرقي جماؿ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  70رقم  قرار
 البويـرة –بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  لقسـم الكيميــاء

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد م الذي 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيميػاء بكّمية العمـو والعمـو التطبيقية بجامعة  -

   .2016فيفري  21البويرة المؤّرخ في  -أكمي محند أولحاج
    

 يـقـــــرر
 

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

والعموـ التطبيقية بجامعة أكمي محند القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيميػاء بكّمية العموـ 
 البويرة. -أولحاج

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيميػاء بكّمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة أكمي  :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج يكّمف المدير العاـ لمتعميـ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي   16في جزائر حرر بال                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  70ممحــق بالقــرار رقم 

 البويـرة –بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  لقسـم الكيميــاء
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ كاوة راشديف 1
 رئيسة القسـ اخمف جميمة 2
 أستاذ  بف عباس عبد الرحيـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جعيجع عبد الحميد 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" منصوري سعدية 5
 "ب"أستاذة محاضرة قسـ  زودمي صحراوي جميمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بريش لخضر 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" لناصري كيينة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خبي بف حريز سمير 9
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  71رقم  قرار
 البويـرة -بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  اليندسـة الكيربائيـة

 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 عد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقوا  الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة الكيربائيػة بكّمية العمػوـ والعموـ التطبيقية  -

 ، 2016فيفري  21البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند أولحاج
 

 يـقـــــرر
 

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

ـ والعموـ التطبيقية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الكيربائيػة بكّمية العمػو 
 البويرة. -أكمي محند أولحاج

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الكيربائيػة بكّمية العمػوـ والعموـ التطبيقية : 2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -ر العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المدي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  71ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة –أولحـاج بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد  لقسـم اليندسـة الكيربائيـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ رزقي دمحم 1
 رئيس القسـ نوريف موراد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف سعيد سمير 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عياد مولود 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعودي كماؿ 5
 محاضر قسـ "ب" أستاذ بوغرواط عمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" اسعوني سميـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعجوزي سمير 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جبيري مصطفى 9
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  72رقم  قرار
 البويـرة –بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  ىندسـة الطرائـق

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 عة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الجام الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013ر سنة يناي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسػة الطرائػق بكّمية العموـ والعموـ التطبيقية  -

 ،  2016فيفري  21البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند أولحاج
      

 يـقـــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  ة األولى:الماد

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 موـ والعمـو التطبيقية بجامعةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسػة الطرائػق بكّمية الع

 البويرة. -أكمي محند أولحاج
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسػة الطرائػق بكّمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة  :2 المادة

 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أكمي محند أولحاج
البويرة، كّل فيما يخصو،  -اـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المدير الع :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  72ممحــق بالقــرار رقم 

 البويـرة –بكّمية العمـوم والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  لقسـم ىندسـة الطرائـق
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة مساعدة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ الحنافي نواؿ 1
 لقسـرئيسة ا بف حداد ليندة 2
 أستاذ  لونيسي حكيـ 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" زعبار عيدة 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حديوش دليمة 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سعيد لعمرية 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" دحوش نجاة  7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" قدواري رتيبة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" شتواني أسماء 9

ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــــ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  73رقم  قرار
 البويـرة -بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  عمـوم والعمـوم التطبيقيـةلكّميـة ال

 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ػرة،والمتضّمف إنشاء جامعة البوي
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
حند وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة العمػوـ والعمػـو التطبيقيػة بجامعة أكمي م -

 ،2016فيفري  22البويرة المؤّرخ في  -أولحاج
 يـقـــــرر

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

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ والعمػوـ التطبيقيػة بجامعة أكمي محند تحديد 
 البويرة. -أولحاج

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػوـ والعمػـو التطبيقيػة بجامعة أكمي محند  :2المادة 
 قرار.وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا ال البويرة، -أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  16ّرخ في مـؤ  73ممحـــق بالقـــرار رقم 
 البويـرة -بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  لكّميـة العمـوم والعمـوم التطبيقيـة المجمـس العممـي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ىندسػة الطرائػقرئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  لونيسي حكيـ 1
 عميد الكّمية عرباوي أحسف 2
 نائب العميد المكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مادي جماؿ 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد الّتدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية جعيجع عبد الحميد 4
 رئيس قسـ اليندسػة الكيربائيػة نوريف موراد 5
 رئيسة قسـ ىندسػة الطرائػق اد ليندةبف حد 6
 رئيس قسـ اليندسػة المدنيػة كنوش سميـ 7
 رئيس قسـ اليندسػة الميكانيكيػة دحماف مرزاؽ 8
 رئيس قسـ الفيزيػاء  بف عمارة سالـ 9
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 رئيسة قسـ الكيميػاء إخمف جميمة 10
 رئيسة قسـ الرياضيػات  لواج كيينة 11
 عػالـ اآلليرئيس قسـ اإل باديس لياس 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسػة الكيربائيػة رزقي دمحم 13
 رئيسة المجنة العممية لقسـ ىندسػة الطرائػق الحنافي نواؿ 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة  عمراف بمعيد 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكيػة محفوظ ابراىيـ 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزيػاء بف عايش سميـ 17
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيميػاء كاوة راشديف 18
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيػات  عكوش عبد الرحماف 19
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللي باؿ كماؿ 20
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الميكانيكيػةممّثل األساتذة  عبد الباقي نوري الديف 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف يحي نبيل 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عباس أكمي  23
 مدير مخبر بحث بف عباس عبد الرحيـ 24
 مدير مخبر بحث بف سعيد سمير 25
 مدير مخبر بحث بف نوار جماؿ 26
 ؤوؿ مكتبة الكميةمس أوديع نور الديف 27

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  74رقم  قرار

 البويـرة -القـانـون العـام بكّميـة الحقـوق والعمـوم الّسياسيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
 

 البحث العممي،و  إن وزير التعميم العالي
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 امعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الج الذي 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة، المعّدؿ والمتّمـ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانػوف العػاـ بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ الّسياسيػة  -

 ،2015نوفمبر  2البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند أولحاج
   

 يـقـــــرر
 

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

ف العػاـ بكّميػة الحقوؽ والعمػـو الّسياسيػة بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانػو 
 البويرة. -أكمي محند أولحاج
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تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانػوف العػاـ بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ الّسياسيػة بجامعة : 2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3لمادة ا
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  16ّرخ في مـؤ  74ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -لقسـم القـانـون العـام بكّميـة الحقـوق والعمـوم الّسياسيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 سـأستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمق خموفي خدوجة 1
 رئيس القسـ كموف حسيف 2
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" والي نادية 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوديسة كريـ 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بميوط ابراىيـ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" باحمد الطاىر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لكحل صالح 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" خالدي فتيحة 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" يحياوي فاتح 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  75رقم  قرار

 البويـرة -القـانـون الخـاص بكّميـة الحقـوق والعمـوم الّسياسيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 
 

 البحث العممي،الي و إن وزير التعميم الع
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ  الذي 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة، المعّدؿ والمتّمـ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434اـ ربيع األوؿ ع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانػوف الخػاص بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ الّسياسيػة  -

 ،2015نوفمبر  2البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند أولحاج
 

 يـقـــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ف الخػاص بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ الّسياسيػة بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانػو 

 البويرة. -أكمي محند أولحاج
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تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانػوف الخػاص بكّميػة الحقوؽ والعمػـو الّسياسيػة  :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3لمادة ا
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي   16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  75قم ممحــق بالقــرار ر 
 البويـرة -بكّميـة الحقـوق والعمـوم الّسياسيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  لقسـم القـانـون الخـاص

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ية لمقسـأستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العمم عيساوي دمحم 1
 رئيس القسـ خميفي سمير 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مخموؼ كماؿ 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" معزوز دليمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قتاؿ حمزة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بركات كريمة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بمحارث ليندة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سعودي عمر 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  16مـؤّرخ في  76رقم  قرار

 بويــرةال -بجامعة أكمي محنـد أولحاج  لكّمية الحقـوق والعمـوم الّسياسيـة
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52مؤرخ في ال 125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ  الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة، المعّدؿ والمتّمـ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحّدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمػـو الّسياسيػة بجامعة أكمي محند  -

 ،2016نوفمبر  30بويػرة المؤّرخ في ال -أولحاج 
 يـقـــــرر

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمػـو الّسياسيػة بجامعة أكمي محند 
 بويػرة.ال -أولحاج
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمػـو الّسياسيػة بجامعة أكمي محند تحدّ  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. بويػرة،ال -أولحاج

بويػرة، كل فيما يخصو، ال -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  16في مـؤّرخ  76ق بالقــرار رقم ممحػػػ
 بويـرةال -جامعة أكمي محند أولحاج ب لكّميـة الحقـوق والعمـوم الّسياسيـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاصرئيس الوجلس العلوي للكلّية،  حمودي ناصر 1

  عويد الكلّية سرور دمحم 2

 نائب العميد المكّمف بالدراسات والشؤوف المرتبطة بالطمبة لونيسي عمي 3
 نائبة العميد المكّمفة بالدراسات لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لوني نصيرة 4
 رئيس قسـ القانوف العاـ كموف حسيف 5
 رئيس قسـ القانوف الخاص خميفي سمير 6
 رئيسة المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ خموفي خدوجة 7
 قسـ القانوف الخاصرئيس المجنة العممية ل عيساوي دمحم 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لكحل صالح 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف معزوز عمي 10
 مدير مخبر بحث سي يوسف قاسي 11
 مسؤوؿ المكتبة بومعزة رابح 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015المؤرخ في أول أفريل  147يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  17مؤرخ في  87رقم  قرار

 تممسان، المعدل الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 منو، 3، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 منو، 12ذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، ال2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2015المؤرخ في أوؿ أفريل  147قـ وبمقتضى القرار ر  -

 تممساف، المعدؿ.
 يـقـــــرر
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 كما ، المعدؿ والمذكػور أعاله،2015المؤرخ في أوؿ أفريل  147يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2ادة الم
 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تممسان قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب االسم

 عالي والبحث العممي، ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ ال رئيسة بوعموش رشيدة -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بيمولي ىشاـ دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو زدور حفيظة -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،  عضو عميرة كريـ -
 ماعي،ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجت عضو عتبي بختة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو قدوري أبو األرباح -
صالح المستشفيات، عضو خميل  دمحم توفيق -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ىمساس  نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو ىميمي  عمور -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو أوديف سميماف -
 ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو حاكـ حبيبة -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو كبيري حمزة -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو فتوحي دمحم  -
 ل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميديةممث عضو بحة مراد -
 ممثل الوالي. عضو سونة بف عمر -

 

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

 الذي 2014جويمية  14المؤرخ في  468، يعدل القرار رقم  2017جانفي  17مؤرخ في  88قرار رقم 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي

 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة، المعدل 
 

 عميم العالي والبحث العممي،إن وزير الت
، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 المتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،
، 2015 مايو سنة 14 الموافق 1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15 رقـوبمقتضى المرسوـ الرئاسي  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 ،1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا 
 وتنظيميا المعدؿ والمتمـ،

، 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف ، 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت  القطاعات المكمفة

 ،المواد األولية والطاقة
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة ، 2014جويمية  14المؤرخ في  468وبمقتضى القرار رقـ  -

التطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي و 
 .مجاالت المواد األولية والطاقة، المعدؿ

 ررـــــقـي
، المعدؿ والمذكور أعاله، 2014جويمية  14المؤرخ في  468تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ المادة األولى: 

 كما يأتي: وتحرر
 ف تغيير .....................................المادة األولى:.....................بدو " 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 
 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة كما يمي:

 ث العممي:عف وزارة التعميـ العالي والبح -
 ،عبادلية دمحم الطاىر 
 ،بف زياف عبد الباقي 
 ، ياسع نور الديف 
 ،حمانة جماؿ 
 ،ياحي مصطفى 
 جريداف ياسيف. 

 .بولقشور دمحمعف وزارة الدفاع الوطني :  -
 .بوتيرة شيرزادعف وزارة الطاقة:  -
 .أمجكوح مصطفىعف وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري :  -

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر 2المادة 
 2017جانفي   17في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد 2014جويمية  14المؤرخ في  470، يعدل القرار رقم 2017ي جانف 17مؤرخ في  89رقم  قرار

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير
 التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التييئة اإلقميمية ،البيئة والمخاطر الكبرى، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،
، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 المتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،
، 2015مايو سنة  14فقالموا1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125 - 15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
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، 1992 يناير سنة 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22- 92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا  إنشاءوالمتضمف 
 لمعدؿ والمتمـ،وتنظيميا، ا

 يناير   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013سنة  -
 والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 ،التييئة اإلقميمية ،البيئة والمخاطر الكبرى 

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة  2014جويمية  14المؤرخ في  470وبمقتضى القرار رقـ  -
لمكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في بيف القطاعات ا

 مجاالت التييئة اإلقميمية ،البيئة والمخاطر الكبرى، المعدؿ.
 

 ررـــــقـي
، المعدؿ والمذكور أعاله، 2014جويمية  14المؤرخ في  470رقـ تعدؿ المادة األولى مف القرار المادة األولى: 
 كما يأتي:تحرر و 
 ...............................المادة األولى :..............................بدوف تغيير........"

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 
 ت التييئة اإلقميمية ،البيئة والمخاطر الكبرى والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاال

 كما يمي:
 عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي: -

 بزينة دمحم، 
 لخضاري فطـو. 

 بوكحيل نور الديف،عف وزارة الدفاع الوطني:  -
 يمس شاوش عبد الكريـ،عف وزارة الداخمية والجماعات المحمية :  -
صالح المستشف -  قدور سممة،يات: عف وزارة الصحة والسكاف وا 
 عف وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري: -

 ،شواقي صالح 
  ،سيريدي فضيمة 

 .طاطا فريدعف وزارة الثقافة:  -
 عف وزارة التييئة العمرانية والسياحة والصناعات التقميدية:  -

 ،عبوب رتيبة فاطمة الزىراء 
 ترغيني عبد الحميد. 

 بمعزوقي دمحم،: عف وزارة السكف والعمراف والمدينة -
 قزولة عبد الرحماف،عف وزارة الصناعة والمناجـ :  -
 موستيري عبد المطيف،عف وزارة الموارد المائية والبيئة :  -
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 عف وزارة األشغاؿ العمومية والنقل:  -
 ،لحمر عبد القادر 
  شمة طارؽ. 

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2017جانفي  17في حرر بالجزائر                                                                                                    

 مميوزير التعميم العالي والبحث الع                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 2014جويمية  14المؤرخ في  473، يعدل القرار رقم  2017جانفي  17مؤرخ في  90رقم  قرار
 د القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممييحد

 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القانون، االقتصاد والمجتمع، المعدل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 المتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،
، 2015مايو سنة  14 الموافق 1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 ،1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22- 92نفيذي رقـوبمقتضى المرسـو الت -

المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا  إنشاءالمتضمف 
 وتنظيميا، المعدؿ والمتمـ،

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

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف ، 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
تيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقي

 ،القانوف، االقتصاد والمجتمع
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة ، 2014جويمية  14المؤرخ في  473وبمقتضى القرار رقـ  -

بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في 
 .قانوف، االقتصاد والمجتمع، المعدؿمجاالت ال

 ررـــــقـي
، المعدؿ والمذكور أعاله، 2014جويمية  14المؤرخ في  473تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ المادة األولى: 

 وتحرركما يأتي:
 المادة األولى:......................بدوف تغيير ........................................."

القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي تحدد 
 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القانوف، االقتصاد والمجتمع كما يمي:

 عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي : -
 ،بمعربي ياسيف 
 ،بوكرا إدريس 
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 عمي ىادي،الدفاع الوطني : عف وزارة  -
  طالبي دمحم،عف وزارة الداخمية والجماعات المحمية :  -
  شافعي أحمد،عف وزارة العدؿ:  -
  ىادي جوىر،عف وزارة الصناعة والمناجـ:  -
  زبيري عبد الحكيـ،عف وزارة التجارة:  -
صالح المستشفيات:  -  والي عمر،عف وزارة الصحة والسكاف وا 
 مية الريفية والصيد البحري: عف وزارة الفالحة والتن -

 ،شرفاوي دمحم العربي 
 ،شطوح رشيد 

 ضيف محمود،عف وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ:  -
 بف زعرور شكري.عف وزارة التييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية :  -

 عممي.: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال2المادة 
 2017جانفي  17في حرر بالجزائر                                                                                                    
 لبحث العمميوزير التعميم العالي وا                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لذيا 2014جويمية  14المؤرخ في  476، يعدل القرار رقم 2017جانفي  17مؤرخ في  91رقم  قرار
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي

 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العموم اإلنسانية والتاريخ، المعدل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤر  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 المتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 1992 يناير سنة 13الموافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22- 92وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا 
 وتنظيميا، المعدؿ والمتمـ،

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

، المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
وترقيتيا وتقييميا في مجاالت  القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا

 ،العمـو اإلنسانية والتاريخ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة ، 2014جويمية  14المؤرخ في  476وبمقتضى القرار رقـ  -

بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في 
 ت العمـو اإلنسانية والتاريخ، المعدؿ.مجاال

 ررـــــقـي



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   117

 

، المعدؿ والمذكور أعاله، 2014جويمية  14المؤرخ في  476تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ المادة األولى: 
 وتحرركما يأتي:

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

 :كما يمي العمـو اإلنسانية والتاريخ والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت
 عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي: -

 ،بوسنة محمود 
 ،شعالؿ أحمد 

 بمخادـ دمحم،زارة الدفاع الوطني: عف و  -
 بف قفور نواؿ،عف وزارة التربية الوطنية:  -
 بوزيد بومديف،عف وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ:  -
 قاليز ويزة،وزارة الثقافة:   عف -
 بميل بوعالـ،عف وزارة الشباب والرياضة:  -
  ميعادي جماؿ الديف،عف وزارة المجاىديف:  -
 مومف وىيبة.ة والسياحة والصناعة التقميدية: وزارة التييئة العمراني عف -

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 2المادة 
 2017جانفي   17في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017جانفي  3المؤرخ في  2يعدل القرار رقم ، 2017جانفي  18مؤرخ في  98قرار رقم 

 بجاية  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ، المعدؿ،
يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218 – 98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 3، المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 1998
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 منو، 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
 2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2017جانفي   3المؤرخ في  2وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجاية.
 ررـــــقـي
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، والمذكػور أعاله، كما ىو محدد في 2017جانفي  3المؤرخ في  2يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017جانفي  17في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 اذ طاىر حجاراألست                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة بجاية
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة قباالسم والم
 والبحث العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بداري كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو مسعدية مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو لوحي رشيد  -
 إلداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح ا عضو مراح دمحم  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بادر إبراىيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو سعاوي إسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو طيبي سعيد  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة،  عضو جولف شريف -
 مكمف بالثقافة ،ممثل الوزير ال عضو خالؼ ريغي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو حجاج عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو لعايب مخموؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو شاوش دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة، عضو مزياف حسيف -
 ممثل الوالي. عضو الدخباش خ -

 

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

  2015ديسمبر  17مؤرخ في ال 1252رقم قـرار يعدل ال، 2017جانفي  19مؤرخ في  105قرار رقم 
 ، المعدلألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران ئمة االسميةيحدد القاالذي 

 

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

 ،ؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعد
 2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عاـ  15المؤرخ في  160-10مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ و التقنيات بوىراف ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي و البحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
 2016سنة  يونيو 14 الموافق 1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منػػػو، 24، السيمػا المػػادة العمياممدرسػػػػة القانوف األساسي النموذجي لالذي يحدد 
لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ا 2015ديسمبر  17المؤرخ في  1252قرار رقـ وبمقتضى ال -

 المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف، المعدؿ.
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 رر ــــيـق
، والمذكور أعاله، كما ىو 2015ديسمبر  17المؤرخ في  1252قرار رقـ اليعدؿ الجدوؿ الممحق بلمادة األولى: ا

 لجدوؿ الممحق بيذا القرار.محدد في ا
 شر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ين: 2المادة  
                                   2157جانفي  51حـرر بالجزائر في                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران

 

 ن:واألعضاء المنتخب -1
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة ذوي مصف األستاذية، عضو لس ناديةإ -
 سمؾ األساتذة المساعديف، ممثل منتخب عف عضو مراح ىواري  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو قدوري جماؿ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو مزياف بالؿ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو أسيا يوسف -
 عف الطمبة،ممثل منتخب  عضو قادري ابراىيـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو خالدي مصطفى -

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

  2016ل أفري 19مؤرخ في ال 275قرار رقم ، يعدل ال2017جانفي  22مؤرخ في  106قرار رقم 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(الذي 

 

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

 المعدؿ،والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 4شاء المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة، السيما المادة والمتضمف إن
 2016سنة  يونيو 14 الموافق 1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منػػػو، 24، السيمػا المػػادة العمياممدرسػػػػة القانوف األساسي النموذجي لالذي يحدد 
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي  ،2016أفريل  19مؤرخ في لا 275قرار رقـ وبمقتضى ال -

 (المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة
 رر ــــيـق

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2016أفريل  19مؤرخ في ال 275قرار رقـ اليعدؿ الجدوؿ الممحق بلمادة األولى: ا
 رار.لجدوؿ الممحق بيذا القفي ا

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة  
                                   2157جانفي  22حـرر بالجزائر في                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 )والية المسيمة(قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة
 ن:واألعضاء المنتخب-1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مصف األستاذية، عضو بمواضح حسيف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو قويدر لميفبف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو زياف إبراىيـ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو عبد الرحيـ خميل -
 لخدمات، ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ ا عضو حدباوي مصطفى -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو بالؿ كماؿ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو نعماف دحية -

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

  2016جانفي  31مؤرخ في ال 60قرار رقم العدل ، ي2017جانفي  22مؤرخ في  107قرار رقم 
 االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة يحدد القائمةالذي 

 

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

 الحكومة، المعدؿ، والمتضمف تعييف أعضاء
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2010سبتمبر سنة  9وافق الم 1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المركز يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي  ،2016 جانفي 31ي مؤرخ فال 60قرار رقـ وبمقتضى ال -

 .الجامعي بالنعامة
  ررـــقـي

 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2016 جانفي 31مؤرخ في ال 60قرار رقـ اليعدؿ الجدوؿ الممحق بلمادة األولى: ا
 لجدوؿ الممحق بيذا القرار.في ا

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار : 2المادة  
                                   2157جانفي  22حـرر بالجزائر في                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 س إدارة المركز الجامعي بالنعامةقائمة أعضاء مجم

 ن:واألعضاء المعين - 1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا تبوف فتح هللا وىبي -
 لية،المكمف بالما ممثل الوزير عضو بوجادي الطيب -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو مزوري دمحم -
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 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو زواوي طيب -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو مساح عبد الوىاب -
 والضماف االجتماعي، ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل عضو ميحي عيسى -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ىمساس نورالديف -
 ،بالطاقةممثل الوزير المكمف  عضو ممحاني رشيدة -
 ممثل الوالي. عضو طيبي عبد المالؾ -

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

 الذي يحدد القائمة االسمية، 2017جانفي  29 مؤرخ في 108قرار  قرار
 ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2008يوليو سنة  9الموافق 1429رجب عاـ  6 المؤرخ في 206-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2المتمـ، السيما المادة  والمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 

 ررـــــقـي
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ 10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 

 مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزاف.
 مية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزاف طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.تحدد القائمة االس :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2017جانفي  29في لجزائر حرر با                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان

 ن واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 كمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،ممثل الوزير الم رئيسا روابح منور -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو وداؾ قدور -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو حيرش ىديات -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو عالؿ رشيد -
 مية واإلصالح اإلداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمو  عضو صالحي احمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو عاصمي عبد المطيف -
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 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ديداف ادمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو تمنطيط جماؿ الديف  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو غربي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو لعموشي مجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو كتو عبد القادر-
 ممثل الوالي. عضو بوبكر بمكحل -

 

 ن واألعضاء المنتخب -2
 

 الييئة الصفة والمقب االسم
 لعمـو والتكنولوجيا،ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد ا عضو جاعة مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات، عضو مقدـ دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو االجتماعية واإلنسانية، عضو فموح أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو زواوي الحبيب -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة، عضو ود يوسف محمودمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو القانونية واإلدارية، عضو بخدة ميدي   -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بوقبريف عابد -
 ف سمؾ األساتذة المساعديف،ممثل منتخب ع عضو الشيخ قدور عيسى   -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو سنجاسني عز الديف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو طبشيش عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو سيد الناس دمحم زكرياء -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو سباحيس دمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام، 2017جانفي  29مؤرخ في 109رقم قرار 

 المكونة لممدرسة العميا لألساتذة ببشار
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24ي المؤرخ ف 182-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببشار،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 41الذي   يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
 

 ررـــقـي
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  41تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لممدرسة 2016يونيو سنة  14الموافق 

 العميا لألساتذة  ببشار.
 األقساـ التالية: –العميا لألساتذة  ببشار تنشأ لدى المدرسة   :2المادة 
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 قسـ المغة واألدب العربي،
 قسـ العمـو الدقيقة،
 قسـ المغة الفرنسية،

 قسـ العمـو الفيزيائية. 
المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  ةيكمف كل مف الساد: 3 المادة

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  القرار الذي سينشر 
                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                        

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 2016جويمية  26مؤرخ في ال 887رقم قـرار ل، يعدل ا2017جانفي  29مؤرخ في  110قرار رقم 

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري  يحدد القائمة االسميةالذي 
 

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

 ،ؿضاء الحكومة، المعدوالمتضمف تعييف أع
يوليو غشت سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة، 2008
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي  ،2016 جويمية 26مؤرخ في ال 887قرار رقـ وبمقتضى ال -

 .المدرسة الوطنية العميا لمري 
  ررـــقـي

 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2016 جويمية 26مؤرخ في ال 887رقـ  قراراليعدؿ الجدوؿ الممحق بلمادة األولى: ا
 لجدوؿ الممحق بيذا القرار.محدد في ا

 نشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ي: 2المادة  
                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري 

 األعضاء المعينون: - 1 
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا عبادلية دمحم الطاىر  -
 ثل الوزير المكمف بالمالية،مم عضو خنوؼ عزالديف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بولساف مولود -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بمبكوش عبد القادر -
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 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو بوجمعة ميدي -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، عضو دمحم بوزياف الشريف -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عكوش عبدالمالؾ -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات، عضو جمعي احمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية. عضو عميمي جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة، عضو مسكري دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو حميطوش موال -
 ممثل الوزير المكمف الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري. عضو كسيرة دمحم -

 ............................"....غيير.........................والباقي بدون ت...."...................
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يحدد مبمغ مصاريف التكوين2017جانفي  29مؤرخ في  111رقم  قرار
 لمحصول عمى  شيادة الكفاءة لمينة المحاماة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2013أكتوبر سنة  29الموافق  1434ذي الحجة عاـ  24في  المؤرخ  07-13وبمقتضى القانوف رقـ  -

 والمتضمف مينة المحاماة،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21مؤرخ في  209-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 بتنظيـ جامعة الجزائر وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
والمتعمق  1984غشت  18الموافق  1404دة عاـ ذي القع 21مؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ي الحجة عاـ ذ 29مؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ،
، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13مؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3مؤرخ في  404-11ـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي رق -

 ،2والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد  صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2015يناير سنة  25الموافق  1436ربيع الثاني عاـ  4المؤرخ في  18-15تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 الذي يحدد كيفيات االلتحاؽ بالتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الكفاءة لمينة لممحاماة،
والمحدد لمبمغ التسجيل الخاص بالتكويف لمحصوؿ عمى  1992نوفمبر  4المؤرخ في  107وبمقتضى القرار رقـ  -

 فاءة المينية لممحاماة.شيادة الك
 يــقـــــــــرر
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 بالنسبة لمسنة الجامعية، كما تحدد مصاريف التكويف لمحصوؿ عمى شيادة الكفاءة لمينة المحاماة، المادة األولى:
 يأتي:

 دج(، بالنسبة لمطمبة الجزائرييف. 10.000رة أالؼ دينار )ػػشػػع 
 ( بالنسبة لمطمبة األ 20.000عشروف ألف دينار ،)جانب.دج 

والمحدد لمبالغ التسجيل والخاص بالتكويف لمحصوؿ  1992نوفمبر  4المؤرخ في  107يمغي القرار رقـ : 2المادة 
 عمى شيادة الكفاءة المينية لممحاماة.

بالتكويف في الكفاءة لمينة المحاماة، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  يكمف مديرو الجامعات المعنية : 3المادة 
 شر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي سين

 2017جانفي  29في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29 مؤرخ في 112رقم قرار 
 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم الفيزياء النظرية بكمية الفيزياء

 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، يـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظ
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013ديسمبر  14المؤّرخ في  968بموجب القرار رقـ و  -

 ىواري بومديف، -بكمية الفيزياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا الفيزياء النظرية
ة الفيزياء بجامعة العمـو بكمي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء النظرية -

 ،2016ماي   16ىواري بومديف المؤّرخ في  -والتكنولوجيا
 

 يــقـــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعال2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء النظرية بكمية الفيزياء بجامعة العمـو 
 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء النظرية بكمية الفيزياء بجامعة العمـو  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -نولوجياوالتك



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   126

 

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29المـؤرخ في 112ـم ممحــق بالقـرار رق
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم الفيزياء النظرية بكمية الفيزياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ عالؿ حسني نسيمة 1
 يس القسـرئ تريبش مولود 2
 أستاذ شوشاوي أحمد 3
 أستاذ حشماف محمود 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حميسي آماؿ ىبة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أوتو كماؿ 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوباكور نادية 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حماش فايزة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29 فيمؤرخ  113رقم قرار 

 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم فيزياء اإلشعاعات بكمية الفيزياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984 غشت سنة 18الموافق   1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24فيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العا
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013ديسمبر  14المؤّرخ في  967وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -بكمية الفيزياء بجامعة العمـو والتكنولوجيا فيزياء اإلشعاعات
بكمية الفيزياء بجامعة العمـو  زياء اإلشعاعاتوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ في -

 ،2016ماي   16ىواري بومديف المؤّرخ في  -والتكنولوجيا
 

 يــقـــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
متّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ وال2003غشت سنة  23الموافق  1424
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ فيزياء اإلشعاعات بكمية الفيزياء بجامعة العمـو 
 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا

بجامعة العمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ فيزياء اإلشعاعات بكمية الفيزياء  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح يخصو، بتطبيق

 

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                       
 لعممي وزير التعميم العالي والبحث ا                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29المـؤرخ في  113ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا المجنة العممية لقسم فيزياء اإلشعاعات بكمية الفيزياء

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بمقايد محػمد 1
 رئيس القسـ حرفوش عمي 2
 أستاذة خالؿ كواش كريمة 3
 أستاذ زياف عمار 4
 أستاذ طيراوي عبد المطيف 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" أوزياف سييمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمحامي محند 7
 تاذة مساعدة قسـ "أ"أس بوفاس سامية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مزاوي عبد الرحماف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  114رقم قرار 

 اري بومدين ىو  -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم الطاقويات وميكانيك السوائل بكمية الفيزياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق   1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52في  المؤرخ 125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013ديسمبر  14المؤّرخ في  966وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -ت وميكانيؾ السوائل بكمية الفيزياء بجامعة العمـو والتكنولوجياالطاقويا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطاقويات وميكانيؾ السوائل بكمية الفيزياء  -

 ،2016ماي   16ىواري بومديف المؤّرخ في  -بجامعة العموـ والتكنولوجيا
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 ــرريــقـــــــ
 

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

يؾ السوائل بكمية الفيزياء بجامعة العمـو القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقويات وميكان
 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقويات وميكانيؾ السوائل بكمية الفيزياء بجامعة  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا يكمف :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألع 2017جانفي  29المـؤرخ في  114ممحــق بالقـرار رقـم 

 ىواري بومدين -لقسم الطاقويات وميكانيك السوائل بكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ محفوظ محػمد 1
 رئيس القسـ صالحي ياسيف 2
 أستاذ بف زاوي أحمد 3
 أستاذ دبياف محػمد 4
 أستاذ ػمدية عمارمح 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عروس فاطمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أكسوح محػمد 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رضواف بوساع 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ناصر سعدوف  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألع، 2017جانفي  29مؤرخ في  115رقم قرار 

 ىواري بومدين  -لكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق   1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، ىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسير 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 اـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013ديسمبر  14المؤّرخ في  965وبموجب القرار رقـ  -
 ىواري بومديف، -لكمية الفيزياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري  -لكمية الفيزياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي -
 ،2016ماي   30بومديف المؤّرخ في 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
ىواري  -العموـ والتكنولوجيا تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفيزياء بجامعة

 بومديف.
ىواري بومديف،  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفيزياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىواري بومديف، كل فيما  -ولوجيايكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكن :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جانفي  29المؤرخ في  115ممحـــق بالقــرار رقم  
 ينىواري بومد -بجامعة العموم والتكنولوجيا المجمس العممي لكمية الفيزياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بف زاوي أحمد 1

 الطاقويات وميكانيؾ السوائل
 عميدة الكمية فراحي عمروف عقيمة  2
 خارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات ال موساوي نور الديف 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة أوديح محػمد رضا 4
 رئيس قسـ الطاقويات وميكانيؾ السوائل  صالحي ياسيف 5
 رئيس قسـ الفيزياء النظرية تريبش مولود 6
 رئيس قسـ فيزياء اإلشعاعات حرفوش عمي 7
 باترئيس قسـ فيزياء المواد والمرك زواوي عمارة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطاقويات وميكانيؾ السوائل محفوظ محػمد 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الفيزياء النظرية عالؿ حسني نسيمة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ فيزياء اإلشعاعات بمقايد محػمد 11
 اء المواد والمركباتممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ فيزي سوالمية عاشور 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ فيزياء اإلشعاعات خالؿ كواش كريمة 13
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء النظرية حميسي آماؿ ىبة 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء النظرية روايقية ليمى 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سعدوف ناصر 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سي خالد ميدي  17
 مدير مخبر بحث نموشي مسعود 18
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 مدير مخبر بحث كساؿ سالـ 19
 مدير مخبر بحث بوعبد هللا أحسف 20
 مديرة مخبر بحث معطاوي أمينة 21
 مدير مخبر بحث زرقيني طو حسيف  22
 مدير مخبر بحث ػمدقشواف مح 23
 مسؤولة المكتبة عمي صحراوي زىرة 24

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  116رقم قرار 

 بومدينىواري  -لقسم اإللكتروتقني بكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  795وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -كمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي بجامعة العموـ والتكنولوجياب اإللكتروتقني
 بكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني -

 ،2016ماي   16بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف المؤّرخ في 
 

 ـــرريــقــــــ
 

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

كمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي بجامعة ب ياإللكترو تقنالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 ىواري بومديف. -العموـ والتكنولوجيا

تقني بكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترو :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3ادة الم
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية  2017جانفي  29المـؤرخ في  116ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا تقني لقسم اإللكترو

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ يزيد كريـ 1
 رئيس القسـ وزير يوسف 2
 أستاذ بالي نور الديف 3
 أستاذ ي حسيفموال 4
 أستاذ زروؽ حسيف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعجيسي محػمد أميف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قدوش رابح 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تيغرشة أحمد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم، 2017جانفي  29مؤرخ في  117رقم قرار 

 ىواري بومدين -لقسم اإلعالم اآللي بكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، موـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمع
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
نة غشت س 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08ّرخ في المؤ  797وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -بكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي بجامعة العموـ والتكنولوجيا اإلعالـ اآللي
 واإلعالـ اآللي بكمية اإللكترونيؾاإلعالـ اآللي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 ،2016ماي   16بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف المؤّرخ في 
 

 يــقـــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي بجامعة 
 ىواري بومديف. -العموـ والتكنولوجيا

واإلعالـ اآللي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية اإللكترونيؾ  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا
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ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 يـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 البحث العممي وزير التعميم العالي و                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  29المـؤرخ في  117ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم اإلعالم اآللي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 تاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـأس جوادي يسيف منصور 1
 رئيسة القسـ بوقالة مميكة 2
 أستاذ أكموؼ يوسف 3
 أستاذ بابا عمي أحمد رياض 4
 أستاذ بوكرة عبد المجيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فرقاف فريد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خميسة حميد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عمي أحمد 8
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ درباؿ خميصة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017جانفي  29مؤرخ في  118رقم قرار 

 ىواري بومدين -األجيزة واآللية بكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا
 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015 مايو سنة 14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤر  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  796وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -ي بجامعة العموـ والتكنولوجيااألجيزة واآللية بكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآلل
 بكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي واآلليةاألجيزة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 ،2016ماي   16بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف المؤّرخ في 
 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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اآللي بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األجيزة واآللية بكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ 
 ىواري بومديف. -العموـ والتكنولوجيا

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األجيزة واآللية بكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا يكمف المدير العاـ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 

                                   2157جانفي  21بالجزائر في  حـرر                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29المـؤرخ في  118ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم األجيزة واآللية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ تونسي محػمد لميف 1
 رئيس القسـ منصور مفيد 2
 أستاذة سعدية نادية 3
 أستاذة اعبابو آمنة 4
 أستاذة رةعاشور نوا 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الصيد حمودي 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رمراـ يوسف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" داودي عبد الغني 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أوزناجي سعيد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجنة العممية لقسم االتصاالت  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29مؤرخ في  119رقم قرار 

 ىواري بومدين -السمكية والالسمكية بكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق   1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ، تنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،ب
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424ية عاـ جمادى الثان 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  798وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -االتصاالت السمكية والالسمكية بكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي بجامعة العموـ والتكنولوجيا
لعممية لقسـ االتصاالت السمكية والالسمكية بكمية اإللكترونيؾ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة ا -

 ،2016ماي   16بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف المؤّرخ في  واإلعالـ اآللي
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 يــقـــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية والالسمكية بكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ 

 ىواري بومديف. -اآللي بجامعة العمـو والتكنولوجيا
ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية والالسمكية بكمية اإللكترونيؾ تحدد القا :2المادة 

 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -واإلعالـ اآللي بجامعة العمـو والتكنولوجيا
ىواري بومديف، كل فيما  -وجيايكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنول :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2017جانفي  29المـؤرخ في  119ممحــق بالقـرار رقـم 

 ىواري بومدين -عالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيابكمية اإللكترونيك واإل االتصاالت السمكية والالسمكية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ مكاوي سميماف 1
 رئيس القسـ مازيغي خالد حساـ الديف 2
 أستاذة كورغمي آسية 3
 أستاذ سمارة يوسف 4
 أستاذة سرير آمنة 5
 ر قسـ "أ"أستاذ محاض حمزة عبد الكريـ 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" شاللي فاطمة الزىراء 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوشماخ ليندة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سكودارلي عبد هللا 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤرخ في  120رقم قرار 

 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق لكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، رىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسي
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد م 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013أكتوبر  08المؤّرخ في  801وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -بجامعة العمـو والتكنولوجيا لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق
بجامعة  لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي -

 ،2016ماي  30ىواري بومديف المؤّرخ في  -العموـ والتكنولوجيا
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 يــقـــــــــرر
 

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

ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة تحديد القا
 ىواري بومديف. -العموـ والتكنولوجيا

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العمـو  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.ىواري بومديف، وفقا  -والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 0172جانفي  29المؤرخ في  120ممحـــق بالقــرار رقم 
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
  رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطاقويات مداني ابراىيـ 1
 عميدة الكمية معاشي رشيدة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بوبندير سيدعمي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف كحمة يوب خالد 4
 رئيس قسـ البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاج  حمودة خالد 5
 رئيس قسـ عمـو المواد ار بوبكرجرج 6
 رئيسة قسـ الطاقويات كحل الرأس ىندة 7
 رئيس قسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد مالؿ منير 8
 رئيس قسـ ىندسة البيئة لشمت عبد العزيز 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاج والي نور الديف 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المواد  اؿطيبي كم 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطاقويات آيت سعادة مبروؾ 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد بمعادي صالح 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة طالب أحمد مراد 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة البيئة بممداني زىرة )ـ( سعداوي  15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة البيئة  برامة طارؽ  16
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المواد  خنفر خديجة 17
 المواد ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو  تريعة سميـ 18
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاج بومديف فايزة 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد بممداني محػمد 20
 قسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف العوفي نادية عائشة 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف منصور سمير 22
 مديرة مخبر بحث بوىادؼ خديجة 23
 مدير مخبر بحث بوخروبة توفيق 24
 مديرة مخبر بحث بف طاىر فتيحة 25
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 مدير مخبر بحث عزاز محػمد 26
 مديرة مخبر بحث نيبو جماؿ 27
 مديرة مخبر بحث ( طالب أحمدشعباني مميكة )ـ 28
 مدير مخبر بحث ديزاف رابح 29
 مدير مخبر بحث آيت عمار حميد 30
 مسؤولة المكتبة مداني فتيحة 31

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  121رقم قرار 

 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا ي بكمية اليندسة المدنيةلقسم الجيوتقني والر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق   1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 ؿ والمتّمـ،المعدّ  بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 ة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامع 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحدّ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  793وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -الجيوتقني والري بكمية اليندسة المدنية بجامعة العموـ والتكنولوجيا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الجيوتقني والري بكمية اليندسة المدنية بجامعة  -

 ،2016ماي  16بومديف المؤّرخ في  العموـ والتكنولوجيا ىواري 
 

 يــقـــــــــرر
 

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

ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيوتقني والري بكمية اليندسة المدنية بجامعة العموـ  القائمة االسمية
 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيوتقني والري بكمية اليندسة المدنية بجامعة العمـو 02المادة 
 وؿ الممحق بيذا القرار.ىواري بومديف، وفقا لمجد -والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا03المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 0172جانفي  29المـؤرخ في  121ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم الجيوتقني والري بكمية اليندسة المدنية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ الكشبور بوعالـ 1
 سـرئيس الق صافري عبد الحميد 2
 أستاذ بحار رمضاف 3
 أستاذ لعرابي عبد القادر 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" دبياش مسعودة 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" شرفة حياة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يونسي عبد القادر 7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2017جانفي  29مؤرخ في  122رقم قرار 

 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم اليياكل والمواد بكمية اليندسة المدنية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
مق والمتع 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424لثانية عاـ جمادى ا 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  792وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -بكمية اليندسة المدنية بجامعة العموـ والتكنولوجيا اليياكل والمواد
بكمية اليندسة المدنية بجامعة  والموادوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليياكل  -

 ،2016ماي  16ىواري بومديف المؤّرخ في  -العموـ والتكنولوجيا
 

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

ّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمت2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليياكل والمواد بكمية اليندسة المدنية بجامعة العمـو 

 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا
ة المدنية بجامعة العمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليياكل والمواد بكمية اليندس :2المادة 

 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والتكنولوجيا
ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 

 عالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال يخصو، بتطبيق
                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     

 حث العممي وزير التعميم العالي والب                                                                                               
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
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      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   138

 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  29المـؤرخ في  122ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم اليياكل والمواد بكمية اليندسة المدنية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمجنة العممية لمقسـأستاذ، رئيس ا أوجيت محػمد نجيب  1
 رئيسة القسـ دورباني سعيدة 2
 أستاذ بنوار جياللي 3
 أستاذة خرشي فطـو 4
 أستاذ شعبات محػمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أحمد شاوش عمي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زلـو حمود 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شالح فريد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوحجة سمير 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤرخ في  123رقم قرار 

 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لكمية اليندسة المدنية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق   1404قعدة عاـ ذي ال 21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013أكتوبر  08المؤّرخ في  791وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -لكمية اليندسة المدنية بجامعة العموـ والتكنولوجيا
 -لكمية اليندسة المدنية بجامعة العموـ والتكنولوجيا العممي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس -

 ،2016ماي   30ىواري بومديف المؤّرخ في 
 يــقـــــــــرر

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعدّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية بجامعة العمـو والتكنولوجيا
 ىواري بومديف.

ىواري  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية بجامعة العموـ والتكنولوجيا :2المادة 
 بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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ىواري بومديف، كل فيما  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا03المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جانفي  29المؤرخ في  312ممحـــق بالقــرار رقم 
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لمجمس العممي لكمية اليندسة المدنيةا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الري رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجيوتقني و  بحار رمضاف 1
 عميد الكمية حدادي اسماعيل 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  سي بشير جعفر 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عماري فتيحة 4
 رئيس قسـ الجيوتقني والري  صافري عبد الحميد 5
 سة قسـ اليياكل والموادرئي دورباني سعيدة 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيوتقني والري  الكشبور بوعالـ 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اليياكل والمواد  أوجيت محػمد نجيب 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجيوتقني والري  أقشيش مصطفى 9
 ّف األستاذية عف قسـ اليياكل والمواد ممّثل األساتذة ذوي مص بنوار جياللي 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليياكل والمواد عوجاف خير الديف 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوحجة سمير 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبدلي كماؿ 13
 مديرة مخبر بحث خرشي فطـو 14
 ثمديرة مخبر بح سواؽ دوجة 15
 مسؤولة المكتبة حيرد فريدة 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29مؤرخ في  124رقم قرار 

 الشمف -حسيبة بن بوعمي بجامعة التربية البدنية والرياضية لمعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 ظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن 2003
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 2013اير سنة ين 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة حسيبة بف  -

 ،2016أكتوبر  18الشمف المؤرخ في  -بوعمي
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 يــقـــــــــرر
جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67دة تطبيقا ألحكاـ الما المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة حسيبة بف بوعمي

 الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة حسيبة بف  :2المادة  

 .الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار -بوعمي
الشمف، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 

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

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29المؤرخ في   124ممحـــق بالقــرار رقم 
 الشمف -المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة حسيبة بن بوعمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
عف قسـ النشاطات البدنية  رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية ش كماؿعكو  1

 والتربية الرياضية
 مدير المعيد يحياوي محػمد 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية طياب محػمد 3
 ات والمسائل المرتبطة بالطمبةمدير مساعد مكّمف بالّدراس مخمفي رضا 4
 رئيس قسـ النشاطات البدنية والتربية الرياضية قندوز الغوؿ خميفة 5
 رئيس قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي مخطاري عبد الحميد 6
 رئيس قسـ التدريب الرياضي قندز عمي 7
 لبدنية والتربية الرياضيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاطات ا سامي عبد القادر 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي بورزامة رابح 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي بورزامة جماؿ 10
 ريب الرياضيممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التد سعيدي زروقي يوسف 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي سعداوي محػمد 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مولة ماحي مراد 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جمطي الطيب 14
 مدير مخبر بحث تركي أحمد 15
 مسؤوؿ مكتبة المعيد قراشة طيب 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  125رقم قرار 
 الشمف -بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي لقسم الكيـمياء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52رخ في المؤ  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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يوليو سنة  23الموافق   1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -
 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003

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

 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيػمياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي -
 ،2016سبتمبر  25الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيػمياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة 

 الشمف. -عميحسيبة بف بو 
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيػمياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة  :2المادة 

 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -حسيبة بف بوعمي
الشمف، كل فيما يخصو،  -وعمييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف ب :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جانفي  29المـؤرخ في  125ممحــق بالقـرار رقـم 

 الشمف -بن بوعمي بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة المجنة العممية لقسم الكيـمياء
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بعيميش زىرة 1
 رئيس القسـ حديدي مداني 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" العيداني يخمف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الميمودي خالد 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عزايز منصور 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ح فوزيةواضح بف صال 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سردي أمينة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوكرش توفيق تعاليبي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017جانفي  29مؤرخ في  126رقم قرار 
 الشمف -الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعميبكمية العموم  قسم الرياضياتل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2رخ في المؤ  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 معّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال 2003

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

 إلعالـ اآلليوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمـو الدقيقة وا -
 ،2016سبتمبر  25الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 يــقـــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة 
 الشمف. -حسيبة بف بوعمي

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة  :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بة بف بوعميحسي

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

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  29في  المـؤرخ 126ممحــق بالقـرار رقـم 
 الشمف -بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي لقسم الرياضيات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ فوكراش جماؿ 1
 يس القسـرئ مزواغي عبد الحق 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شرفي مػحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عمي عبد القادر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوسعيد عمر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قيناف مزدؾ مػحمد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لومي أميف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىامل الحاج 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  127رقم قرار 
 الشمف -بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي لقسم الفيزياء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436عاـ  رجب 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24ؤرخ فيالم 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ 
 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي -

 ،2016سبتمبر  18الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي
 

 يــقـــــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة 
 الشمف. -بف بوعمي

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة  :2مادة ال
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -حسيبة بف بوعمي

فيما يخصو،  الشمف، كل -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جانفي  29المـؤرخ في  127ممحــق بالقـرار رقـم 
 فالشم -بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي لمجنة العممية لقسم الفيزياءا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوىكة أحمد 1
 رئيس القسـ بمعباس محػمد 2
 أستاذ عمي بف عمارة عبد هللا 3
 أستاذ  بف عروس محػمد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" راشد حبيب 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بربري عبد الرزاؽ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حاج خميفةمحػمد ال 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حسيف أحمد 8
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤرخ في  128رقم قرار 
 الشمف -لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي

 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، ف إنشاء جامعة الشمف،والمتضم 2001
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بجامعة حسيبة بف  العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 ،2016 نوفمبر 27الشمف المؤّرخ في  -بوعمي
 

 ــــرريــقـــــ
 

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

لدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ ا
 الشمف. -بوعمي

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة      حسيبة  :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بف بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو،  -عالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ال :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جانفي  29المؤرخ في  128ممحـــق بالقــرار رقم 
 الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  خمفوف حفيع 1

 الفيزياء
 عميد الكمية الميمودي خالد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة موكافي محػمد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية حػمدشرفي م 4
 رئيس قسـ الفيزياء بمعباس محػمد 5
 رئيس قسـ الكيمياء حديدي مداني 6
 رئيس قسـ الرياضيات مزواغي عبد الحق 7
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عالـ آلي معيزة محػمد 8
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 المجنة العممية لقسـ الفيزياء رئيس  بوىكة أحمد 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء بعيميش زىرة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات فوكراش جماؿ 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء  راشد حبيب 12
 الكيمياءممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  العيداني يخمف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي طاىر عباس منير 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قميل زواوي  15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىامل الحاج 16
 مديرة مخبر بحث بمكريديـ فاطمة الزىرة 17
 مدير مخبر بحث حاج ممياني محػمد 18
 مسؤوؿ المكتبة محػمدبوطيبة  19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29مؤّرخ في   129قم ر قرار 

 3بجامعةالجزائر المجمس العممي لكّمية عموم االعالم واالتصال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 ّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمت 2003
أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعّدؿ،  2009
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 زير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات و 
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية 2014جانفي 28المؤرخ في  25وبموجب القرار رقـ  -

 ،3عمـو االعالـ واالتصاؿ بجامعة الجزائر
 3جامعة الجزائروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عموـ االعالـ واالتصاؿ ب -

 ،2016ماي  25المؤّرخ في 
 يــقـــــــــرر

 
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ 44و43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .3ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ االعالـ واالتصاؿ بجامعة الجزائرتحديد القا
وفقا لمجدوؿ  ،3تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ االعالـ واالتصاؿ الجزائر: 2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 3ومدير جامعةالجزائريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جانفي  29المؤّرخ في  129ممحـــق بالقـــرار رقم 
 3بجامعة الجزائر المجمس العممي لكّمية عموم االعالم واالتصال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عمـو االتصاؿ رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ صفواف عصاـ حسيني 1
 عميد الكّمية حمدي أحمد 2
 بالدراسات وشؤوف الطمبة نائب العميد مكمف زعمـو ميدي 3
 العممي والعالقات الخارجيةمكمف بما بعد التدرج والبحث  نائب العميد بصيص الطاىر 4
 االعالـ رئيس قسـ عمـو شيحاني سعد 5
 االتصاؿ رئيسة قسـ عمـو عطوي مميكة 6
 االعالـ رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو عجاف عزت 7
 االتصاؿ عمـو رئيسة المجنة العممية لقسـ يخمف فايزة 8
 عمـو االعالـ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ شوتري أحمد 9
 االعالـ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو فالؽ أحمد 10
 االتصاؿ عمـو ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بوجمعة رضواف 11
 مخبر بحث مديرة عمراني أوريدة 12
 مدير مخبر بحث بوكروح مخموؼ 13
 لمساعديفممّثمة عف األساتذة ا جاب هللا حكيمة 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قادـ جميمة فريح رشيد 15
 مسؤوؿ المكتبة ساحل عبد الحميد 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في 130رقم قرار 

 3تصال بجامعة الجزائرلقسـم عموم اإلعالم بكّمية عموم االعالم واال 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعدؿ،  2009
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014 جانفي 28 المؤرخ في 26وبموجب القرار رقـ  -

 واالتصاؿ، عموـ اإلعالـ بكّمية عموـ االعالـ
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ بكّمية عموـ االعالـ واالتصاؿ  -

 ،2016 أفريل 28المؤّرخ في  3بجامعة الجزائر
 يــقـــــــــرر
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ادى الثانية عاـ جم 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ بكّمية عموـ االعالـ واالتصاؿ بجامعة 
 ،3الجزائر

ممية لقسـ عموـ اإلعالـ بكّمية عموـ االعالـ واالتصاؿ بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3الجزائر

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةالجزائر :3المادة 
 حث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جانفي  29المؤّرخ في  130ممحــق بالقــرار رقم 
 3بكّمية عموم االعالم واالتصال بجامعة الجزائر المجنة العممية لقسـم عموم اإلعالم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، رئيس المجنة العممية لمقسـ أستاذ عجاف عزت 1
 القسـ رئيس شيحاني سعد 2
 أستاذ  بومالي أحسف 3
 أستاذ  بجاوي أحمد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف بوزة صالح 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سي يوسف باية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بخاري أحمد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بداوي عمر 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017نفي جا 29مؤرخ في  131رقم قرار 

 3بكّمية عموم االعالم واالتصال بجامعة الجزائر لقسـم عموم االتصال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعدؿ،  2009
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014جانفي  28المؤرخ في 27وبموجب القرار رقـ  -

 عموـ االتصاؿ بكّمية عموـ االعالـ واالتصاؿ،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ االتصاؿ بكّمية عموـ االعالـ واالتصاؿ  -

 ،2016أفريل 28المؤّرخ في  3بجامعة الجزائر
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 ـــــــرريــقــ
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
بكّمية عموـ االعالـ واالتصاؿ بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ االتصاؿ

 ،3الجزائر
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ االتصاؿ بكّمية عموـ االعالـ واالتصاؿ بجامعة : 2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3الجزائر
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 3جامعةالجزائريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3 المادة

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جانفي  29المؤّرخ في  131ممحــق بالقــرار رقم 

 3ربكّمية عموم االعالم واالتصال بجامعة الجزائ المجنة العممية لقسـم عموم االتصال
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ أستاذ يخمف فايزة 1
 رئيسة القسـ عطوي مميكة 2
 أستاذة محاضر قسـ "أ" معتوؽ فتحية 3
 أستاذة محاضر قسـ "أ" بف عمروش فريدة 4
 أستاذة مساعدة قسـ"أ" بف مكي فطومة 5
 أستاذة مساعدة قسـ"أ" سالـ كيينة 6
 أستاذة مساعدة قسـ"أ" عزوز سعيدة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29ي مؤّرخ ف 132رقم قرار 

 3بجامعةالجزائر المجمس العممي لكّمية العموم السياسية والعالقات الدولية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15سوـ الرئاسي رقـ بمقتضى المر  -

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

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا 2003
أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعدؿ،  2009
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية 2014جانفي  28المؤرخ في  30وبموجب القرار رقـ  -

 ،3العمـو السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر
لعممي لكّمية العموـ السياسية والعالقات الدولية بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس ا -

 ،2016أفريل  28المؤّرخ في  3الجزائر
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 يــقـــــــــرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

ـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتمّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ السياسية والعالقات الدولية بجامعة 

 .3الجزائر
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ السياسية والعالقات الدولية بجامعة  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وفقا  ،3الجزائر
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةالجزائر :3 المادة

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االسمية الذي يحدد القائمة، 2017جانفي  29المؤّرخ في  132رقم  بالقرارممحـــق 

 3بجامعة الجزائر ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموم السياسية والعالقات الدولية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الدراسات الدولية رئيس المجمس العممي لمكّمية، برقوؽ سالـ 1
 عميد الكّمية إيراتني بمقاسـ 2
 ائب العميد مكمف بالبيداغوجيا وشؤوف الطمبةن فوؿ مراد 3
 نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قاسمي السعيد 4
 رئيس قسـ التنظيـ السياسي واإلداري  شيباني فاتح 5
 رئيس قسـ الدراسات الدولية شيخاوي سميـ 6
 نظيـ السياسي واإلداري رئيس المجنة العممية لقسـ الت حميطوش يوسف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الدراسات الدولية بف خميف عبد الوىاب 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التنظيـ السياسي واإلداري  شاطر باش أحمد 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التنظيـ السياسي واإلداري  سمارة نصير 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الدراسات الدولية باح عامرمص 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف العقوف جموؿ 12
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف عياد مميكة 13
 مدير مخبر بحث جفاؿ عمار 14
 مدير مخبر بحث مزوي دمحم رضا 15
 مسؤوؿ المكتبة لكحل عمي 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  133رقم قرار 
 3بكّمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر لقسـم الدراسات الدولية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 تّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والم 2003
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أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعدؿ،  2009

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014جانفي  28المؤرخ في  32وبموجب القرار رقـ  -
 الدراسات الدولية بكّمية العمـو السياسية والعالقات الدولية،

راسات الدولية بكّمية العموـ السياسية والعالقات وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الد -
 ،2016أفريل 28المؤّرخ في  3الدولية بجامعة الجزائر

 

 يــقـــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
متّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ وال2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الدراسات الدولية بكّمية العموـ السياسية والعالقات الدولية 
 ،3بجامعة الجزائر

السياسية والعالقات تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الدراسات الدولية بكّمية العموـ  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3الدولية بجامعة الجزائر

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

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  29المؤّرخ في  313ممحــق بالقــرار رقم 
 3بكّمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر لقسم الدراسات الدولية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، رئيس المجنة العممية لمقسـ أستاذ بف خميف عبد الوىاب 1
 القسـ رئيس شيخاوي سميـ 2
 محاضر قسـ "أ" أستاذ غرس صالح 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" رباحي أمينة 4
 محاضر قسـ "أ" أستاذ العربيفاروؽ  5
 محاضر قسـ "ب" أستاذ بوقاعدة توفيق 6
 قسـ "أ" أستاذة مساعدة بورناف نعيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وىبي زكريا 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  134رقم قرار 

 3بكّمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر لقسـم التنظيم السياسي واإلداري 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة    14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003

أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  341-09ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -
 والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعدؿ،  2009

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014جانفي 28المؤرخ في  31وبموجب القرار رقـ  -
 التنظيـ السياسي واإلداري بكّمية العموـ السياسية والعالقات الدولية،

السياسي واإلداري بكّمية العموـ السياسية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التنظيـ  -
 ،2016أفريل  28المؤّرخ في  3والعالقات الدولية بجامعة الجزائر 

 

 يــقـــــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنظيـ السياسي واإلداري بكّمية العموـ السياسية 
 ،3والعالقات الدولية بجامعة الجزائر

إلداري بكّمية العموـ السياسية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنظيـ السياسي وا :2 المادة
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3والعالقات الدولية بجامعة الجزائر

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

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 7201جانفي  29المؤّرخ في  134محــق بالقــرار رقم  م
 3بكّمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر لقسم التنظيم السياسي واإلداري 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ ، رئيس المجنة العممية لمأستاذ حميطوش يوسف 1
 رئيس القسـ شيباني فاتح 2
 محاضرة قسـ "أ" أستاذة مقدـ نجية 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" فاضل أماؿ 4
 محاضرة قسـ "ب" أستاذة مغيش كنزة 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" تيغيمت فرحات سميرة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صحراوي يسعد شريف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   152

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤّرخ  في  135رقم قرار 
 3لكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14لموافق ا 1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  341-09يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعّدؿ،  2009
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبح
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية 2014جانفي  28المؤرخ في  28وبموجب القرار رقـ  -

 ،3العمـو االقتصادية والعمـو التجارية و عمـو التسيير بجامعة الجزائر
والعموـ التجارية وعمـو وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية  -

 ،2016أفريل  26المؤّرخ في 3التسيير بجامعة الجزائر
 

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

ه، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعال2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير 

 .3بجامعة الجزائر
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،3لجزائربجامعة ا
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةالجزائر :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء الذي 2017جانفي  29المؤّرخ في  135قم ممحـــق بالقـــرار ر 

 3والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر المجمس العممي لكّمية العموم االقتصادية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، أستاذ، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التسيير باشي أحمد 1
 الكّمية عميد لخمف عثماف 2
 نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا وشؤوف الطمبة غويني العربي 3
 نائب العميد مكمف بالدراسات العميا والعالقات الخارجية بومديف يوسف 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية فاضل عبد القادر 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير فارس فضيل 6



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   153

 

 رئيس قسـ العمـو التجارية زايد مراد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية كساب عمي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير غوؿ فرحات 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية كواش خالد 10
 ممّثل األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية دراجي كريمو 11
 ألساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل ا رجراج دمحم 12
 ممّثل األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بف موسى كماؿ 13
 ممّثل األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بف لوكيل رمضاف 14
 عمـو التجاريةممّثل األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ ال أيت دمحم مراد 15
 مدير مخبر بحث قدي عبد المجيد 16
 مدير مخبر بحث الّداوي الشيخ 17
 مدير مخبر بحث بف حمودة محبوب 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بناي مصطفى 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شنايت مراد 20
 مسؤولة المكتبة بباسي زىية 21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد لمقائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29مؤّرخ في 136رقم قرار 

 3بجامعة الجزائر المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3خ في المؤر  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعّدؿ،  2009
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2014جانفي  28المؤرخ في  29ر رقـ وبموجب القرا -

 ،3لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر
 3وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر -

 ،2016ماي  22المؤّرخ في 
 يــقـــــــــرر

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .3ة البدنية والرياضية بجامعة الجزائرالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربي
وفقا  ،3تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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صو، بتطبيق ىذا القرار ، كل فيما يخ3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد لمقائمة االسمية 2017جانفي  29المؤّرخ في  136رقم  بالقرارممحـــق 
 3بجامعة الجزائر ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لممعيد رئيس المجمس العممي لممعيد، محند اكمي بف عكي 1
 مدير المعيد بف عقيمة كماؿ 2
 مساعد المدير المكّمف بالدراسات والشؤوف المرتبطة بالطمبة فحصي دمحم رياض 3
 مساعد المدير المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي بف شرنيف عبد الحميد 4
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لممعيد نافي رابح 5
 مدير مخبر بحث حريتي حكيـ 6
 مدير مخبر بحث بف تومي عبد الناصر 7
 مدير مخبر بحث غضباف أحمد حمزة 8
 مدير مخبر بحث ساكر طارؽ  9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوزواد سعيد 10
 يفممّثل عف األساتذة المساعد برجة كماؿ 11
 مسؤوؿ المكتبة لشالح رياض 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمـة االسمية، 2017جانفي  29مـؤّرخ في  137رقم قرار 

 3ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجزائر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة   14الموافق  1436جب عاـ ر  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  341-09المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعّدؿ،  2009
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ
 ،2016ماي  25المؤّرخ في  3وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة الجزائر  -

 

 يــقـــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003سنة  غشت 23الموافق  1424

 .3القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجزائر
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 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجزائر: 2المادة 
بتطبيق ىذا القرار  ، كل فيما يخصو،3تعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةالجزائريكمف المدير العاـ لم :3 المادة

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية 2017جانفي  29المـؤّرخ في  137 ممحق بالقرار رقم

 3ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجزائر
 الصفـة مقـباالسم وال الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة شريط رابح 1

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  فرديو ولحاج 2
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 ية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية.نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارج عبد هللا عمي 3
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو أورزيق إلياس 4

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  خمف هللا نذير 5
 والتكويف العالي في التدرج

 عميد كّمية العمـو االقتصادية العمـو التجارية وعمـو التسيير لخمف عثماف 6
 عميد كّمية العمـو السياسية و العالقات الدولية إراتني بمقاسـ 7
 عميد كّمية عمـو االعالـ واالتصاؿ حمدي أحمد 8
 مدير معيد التربية البدنية والرياضية بف عقيمة كماؿ 9
 س العممي لكّمية العمـو االقتصادية العمـو التجارية وعمـو التسييررئيس المجم باشي أحمد 10
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو السياسية و العالقات الدولية برقوؽ سالـ 11
 رئيس المجمس العممي لكّمية عمـو االعالـ واالتصاؿ صفواف عصاـ حسيني 12
 لتربية البدنية والرياضيةرئيس المجمس العممي لمعيد ا بف عكي محند أكمي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو االقتصادية العمـو التجارية وعمـو التسيير عدلي زىير 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو االقتصادية العمـو التجارية وعمـو التسيير بوييي دمحم 15
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو السياسية و العالقات الدولية ممّثل مرزود حسيف 16
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو السياسية و العالقات الدولية تيغزة زىرة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية عمـو االعالـ واالتصاؿ بعزيز ابراىيـ 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية عمـو االعالـ واالتصاؿ باني عبد القادرشع 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية بوخراز رمضاف 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية جبالي رمضاف 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طالبي معمربو  22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فريح رشيد 23
 أستاذ بجامعة المدية زغدار أحمد 24
 أستاذ بجامعة خميس مميانة بف عناية جموؿ 25
 مسؤولة المكتبة المركزية بباسي زىية 26

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   156

 

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجـنة العمميـة، 2017جانفي  29في  مـؤرخ 138قـرار رقم 
 1الجـزائر -بجـامعة بن يـوسف بن خـدة لقسم الطــب بكمية الطــب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتعّمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -خاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطػػػب بكمية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف بف خدةوبناًء عمى محضر انت -

 ،2016ماي  16المؤّرخ في  1الجزائر 
 يــقـــــــــرر

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

 -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػػػب بكمية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف بف خدة
 .1الجزائر

 -بجامعة بف يوسف بف خدةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػػػب بكمية الطػػػػػب  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر

، كل فيما 1الجزائر -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحـّدد القـائمة االسميـة ألعضـاء 2017جانفي  29المـؤرخ في 138ـرار رقـم ممحــق بالق
 1الجـزائر  -بجـامعة بن يـوسف بن خـدة المجنـة العمميـة لقسـم الطــب بكمية الطــب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ استشفائي جامعي، رئيس المجنة العممية لمقسـ محياوي رياض 1
 رئيس القسـ كماؿجنوحات  2
 أستاذ استشفائي جامعي بف خدة سميـ 3
 أستاذ استشفائي جامعي حاكـ جنات 4
 أستاذ استشفائي جامعي معوش ىجيرة 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" عسمة فارس 6
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بف عثماف محند الطيب 7
 فائي جامعيأستاذ مساعد استش ىايل كماؿ 8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي مسعودي حساف 9

ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ـــ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجـنة العمميـة، 2017جانفي  29مـؤرخ في  139قـرار رقم 
 1الجـزائر  -بجـامعة بن يـوسف بن خـدة لقسم الصيـدلة بكمية الطــب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بكمية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف بف  ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيػدلةوبناًء عم -

 ،2016ماي  16المؤّرخ في  1الجزائر  -خدة
 يــقـــــــــرر

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

 -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيػدلة بكمية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف بف خدة
 .1الجزائر

 -ية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف  بف خدةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيػدلة بكم :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر

، كل فيما 1الجزائر -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 
 لعممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                        
 ممي وزير التعميم العالي والبحث الع                                                                                                   
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحـّدد القـائمة االسميـة ألعضـاء 2017جانفي  29المـؤرخ في  139ممحــق بالقـرار رقـم 

 1الجـزائر  -بجـامعة بن يـوسف بن خـدة المجنـة العمميـة لقسـم الصيـدلة بكمية الطــب
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة العممية لمقسـأستاذ استشفائي جامعي، رئيسة المجن عطاؿ نبيمة 1
 رئيسة القسـ غناسي فاطمة الزىراء 2
 أستاذ استشفائي جامعي جيجيؾ رضا 3
 أستاذ استشفائي جامعي طدالوي دليمة )ـ( آيت شافة 4
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" صالح سفياف سمير 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب" بودندونة عبد الحكيـ 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي ونسزبيش ي 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي سالـ ياسيف 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجـنة العمميـة ، 2017جانفي  29مـؤرخ في  140ار رقم قـر 
 1الجـزائر  -قسم طـب األسنـان بكمية الطــب بجـامعة بن يـوسف بن خـدةل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424ثانية عاـ جمادى ال 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
بكمية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف بف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ طػب األسنػاف -

 ،2016ماي  16المؤّرخ في  1الجزائر  -خدة
 يــقـــــــــرر

 

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

 -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طػب األسنػاف بكمية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف بف خدة
 .1الجزائر

عممية لقسـ طػب األسنػاف بكمية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف بف تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر -خدة

، كل فيما 1الجزائر -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 
 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسم يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                       
 لتعميم العالي والبحث العممي وزير ا                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحـّدد القـائمة االسميـة ألعضـاء 2017جانفي  29المـؤرخ في  140ممحــق بالقـرار رقـم 
 1الجـزائر -بجـامعة بن يـوسف بن خـدة المجنـة العمميـة لقسـم طـب األسنـان بكمية الطــب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذ استشفائي جامعي، رئيسة المجنة العممية لمقسـأستا برييـو صميحة 1
 رئيسة القسـ داود فاطمة الزىراء 2
 أستاذ استشفائي جامعي جبار رحمة 3
 أستاذ استشفائي جامعي بوداود زىية 4
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" قناف يمينة 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب" عموش فريدة 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي عبد الحكيـأعراب  7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي ارورايف حسيبة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29مؤرخ في  141قرار رقم 
 1الجزائر -المجمس العممي لكمية الطــب بجامعة بن يوسف بن خدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سنة غشت  23الموافق  1424ثانية عاـ جمادى ال 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
 1الجزائر -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف بف خدة -

 ،2016ماي  16المؤّرخ في 
 يــقـــــــــرر

 

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

 .1الجزائر -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف بف خدة
، وفقا 1الجزائر -سف بف خدةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطػػػػػب بجامعة بف يو  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما 1الجزائر -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية 2017جانفي  29المؤرخ في  141ر رقم ممحـــق بالقــرا

 1الجزائر -بجامعة بن يوسف بن خدة ألعضاء المجمس العممي لكمية الطـــــب
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب بمحاج رشيد 1
 عميد الكمية ح الديفبف ديب صال 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  سعدي بمويز مصطفى 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زرىوني فتيحة 4
 الطب   رئيس قسـ جنوحات كماؿ 5
 رئيسة قسـ الصيدلة  غناسي فاطمة الزىراء 6
 رئيسة قسـ  طب األسناف داود فاطمة الزىراء 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطب  محياوي رياض 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الصيدلة  عطاؿ نبيمة 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ طب األسناف برييـو صميحة 10



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   160

 

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب غرناوط مرزاؽ 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلة جيجيؾ رضا 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلة سماتي دليمة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ طب األسناف  لطافي رشيد 14
 سناف ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ طب األ جبار رحمة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىايل كماؿ 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مسعودي حساف 17
 مدير مخبر بحث عابد اليواري  18
 مدير مخبر بحث بوسكيف تاج الديف 19
 مدير مخبر بحث لعمارة محػمد عمار 20
 مديرة مخبر بحث مسكيف جميمة 21
 حثمديرة مخبر ب بولحباؿ فضيمة 22
 مدير مخبر بحث عاشور توفيق 23
 مديرة مخبر بحث بف ديصاري خيرة 24
 مدير مخبر بحث ىدـو فريد 25
 مسؤولة المكتبة شركيت بيية  26

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جيايحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجيولو ، 2017جانفي  29مؤرخ في  142قرار رقم 

 ىواري بومدين -بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، التكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ و 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013ديسمبر  14ي المؤّرخ ف 971وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -الجيولوجيا بكمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة العموـ والتكنولوجيا
رض والجغرافيا والتييئة بكمية عموـ األالجيولوجيا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 ،2016ماي   16ىواري بومديف المؤّرخ في  -العمرانية بجامعة العموـ والتكنولوجيا
 

 يــقـــــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا بكمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية 
 ىواري بومديف. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا
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يولوجيا بكمية عموـ األرض والجغرافيا والتييئة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الج: 2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -العمرانية بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 لقرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا ا يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  29المـؤرخ في  142ممحــق بالقـرار رقـم 
 نىواري بومدي -بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم الجيولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ جمعي صفواف 1
 رئيسة القسـ قرايف خديجة )ـ( تازروت 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" متوشي عبد الناصر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جعدوف عمار 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف الخزناجي رياض 5
 سـ "أ"أستاذ مساعد ق فتوس الحسيف 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017جانفي  29مؤرخ في  143رار رقم ـــق

 ىواري بومدين  -الجيوفيزياء بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة العموم والتكنولوجيا
 

 ي والبحث العممي،إن وزير التعميم العال
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015سنة  مايو 14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013ديسمبر  14المؤّرخ في  972وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -تييئة العمرانية بجامعة العموـ والتكنولوجياالجيوفيزياء بكمية عمـو األرض والجغرافيا وال
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الجيوفيزياء بكمية عموـ األرض والجغرافيا والتييئة  -

 ،2016ماي  16ىواري بومديف المؤّرخ في  -العمرانية بجامعة العموـ والتكنولوجيا
 

 ريــقــــــــر 
 

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

موـ األرض والجغرافيا والتييئة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيوفيزياء بكمية ع
 ىواري بومديف. -العمرانية بجامعة العموـ والتكنولوجيا
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيوفيزياء بكمية عموـ األرض والجغرافيا والتييئة  :2المادة 
 محق بيذا القرار.ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الم -العمرانية بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017انفي ج 29المـؤرخ في  143ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم الجيوفيزياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ يحيات يسمينة 1
 رئيسة القسـ )ـ( حامق بف عيسى زىية 2
 أستاذ جدي محػمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بشكيط محػمد األميف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" برقيق محػمد الشريف  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سامعي صادؽ 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" خيشاف يمينة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29في مؤرخ  144رار رقم ــق

 ىواري بومدين  -لكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق   1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير الت
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013ديسمبر  14المؤّرخ في  970وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -بجامعة العموـ والتكنولوجيا لكمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية
 لكمية عموـ األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية مس العمميوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمج -

 ،2016ماي   30ىواري بومديف المؤّرخ في  -بجامعة العموـ والتكنولوجيا
 

 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23وافق الم 1424عاـ 
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة 

 ىواري بومديف. -العموـ والتكنولوجيا
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ممي لكمية عموـ األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس الع :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرا

 

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2017جانفي  29المؤرخ في  144ممحـــق بالقــرار رقم 
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية

 الصفػة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجيولوجيا  بمياي جموؿ 1
 عميد الكمية وعبادي عزيوز 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  طالبي محػمد 3
 تدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد ال بف عمي حنفي 4
 رئيسة قسـ الجيوفيزياء  بف عيسى زىية )ـ( حامق  5
 رئيسة قسـ الجيولوجيا قرايف خديجة )ـ( تازروت 6
 رئيسة قسـ الجغرافيا والتييئة العمرانية بركاني أماؿ )ـ( بعزيز 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الجيوفيزياء يحيات يسمينة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا  جمعي صفواف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجغرافيا والتييئة العمرانية  بوطيبة مخموؼ 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجيوفيزياء بوغاشة محػمد صالح 11
 الجيوفيزياء  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ برقيق محػمد شريف 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجيولوجيا عتروف فريد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجغرافيا والتييئة العمرانية  رزاز محػمد عبد الصمد 14
 العمرانية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجغرافيا والتييئة بودر عبد المجيد 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف زينح سعيد 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف الخزناجي رياض 17
 مدير مخبر بحث آيت وعمي رشيد 18
 مدير مخبر بحث حوشيف عبد الحميد 19
 مدير مخبر بحث قطوش مػحمد السعيد 20
 مدير مخبر بحث حجيج عمي 21
 مخبر بحثمدير  شادلي محػمد 22
 مدير مخبر بحث حمودي محػمد 23
 مدير مخبر بحث قمي عمر 24
 مسؤوؿ المكتبة مرزوقي بوعالـ 25
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  145رار رقم ــق
 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم البحوث العممية بكمية الرياضيات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84قـ بمقتضى المرسوـ ر  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 لحكومة، المعّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء ا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30لموافق ا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  816وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -بكمية الرياضيات بجامعة العمـو والتكنولوجيا البحوث العممية
بكمية الرياضيات بجامعة العمـو  اًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البحوث العمميةوبن -

 ،2016ماي   16ىواري بومديف المؤّرخ في  -والتكنولوجيا
 

 يــقـــــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البحوث العممية بكمية الرياضيات بجامعة العمـو 
 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا

عضاء المجنة العممية لقسـ البحوث العممية بكمية الرياضيات بجامعة العمـو تحدد القائمة االسمية أل :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا: 3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا  يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2017جانفي  29المـؤرخ في  145ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم البحوث العممية بكمية الرياضيات

 الصفـة سم والمقـباال الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عباس منصف 1
 رئيس القسـ شعباف جماؿ 2
 أستاذ عيدر مزياف 3
 أستاذ بوظير مراد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شرقي محػمد األميف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حامدي فيصل 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" شيخي نصيرة 7
 ستاذة مساعدة قسـ "أ"أ إسعادي حياة 8
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 اء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعض، 2017جانفي  29مؤرخ في  146رار رقم ـــق
 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم الجبر ونظرية األعداد بكمية الرياضيات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، ف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومدي
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  800وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -الجبر ونظرية األعداد بكمية الرياضيات بجامعة العموـ والتكنولوجيا
بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الجبر ونظرية األعداد بكمية الرياضيات -

 ،2016ماي  16ىواري بومديف المؤّرخ في  -العموـ والتكنولوجيا
 

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

القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجبر ونظرية األعداد بكمية الرياضيات بجامعة العمـو 

 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجبر ونظرية األعداد بكمية الرياضيات بجامعة العمـو  :2المادة 

 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -لوجياوالتكنو 
ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                        
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29المـؤرخ في  146بالقـرار رقـم  ممحــق

 ىواري بومدين -لقسم الجبر ونظرية األعداد بكمية الرياضيات بجامعة العموم والتكنولوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة المجنة العممية لمقسـأستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيس معزوزي عائشة )ـ( باتوؿ 1
 رئيس القسـ رزاوي مػحمد سالـ 2
 أستاذ ىرناف محند وعمر 3
 أستاذ بتينة كماؿ 4
 أستاذة  سمماف شيرزاد 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مماش فتيحة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بالغ عبد العزيز 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوشاقوز عقيمة )ـ( جوماخ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أحمد زقالوي  9
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  147رار رقم ـــق
 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم التحميل بكمية الرياضيات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،والمتض
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ  ربيع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  818وبموجب القرار رقـ  -

 ومديف،ىواري ب -بكمية الرياضيات بجامعة العموـ والتكنولوجيا التحميل
بكمية الرياضيات بجامعة العمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التحميل -

 ،2016ماي   16ىواري بومديف المؤّرخ في  -والتكنولوجيا
 

 يــقـــــــــرر
 

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

 -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التحميل بكمية الرياضيات بجامعة العموـ والتكنولوجيا
 ىواري بومديف.

 -المجنة العممية لقسـ التحميل بكمية الرياضيات بجامعة العموـ والتكنولوجيا تحدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي يخصو، بتطبيق

 

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                        
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 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جانفي  29المـؤرخ في  147ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا المجنة العممية لقسم التحميل بكمية الرياضيات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ خموج أعمر 1
 رئيس القسـ رباح ديرار 2
 أستاذ ىبري بمخالد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عبيد هللا محػمد  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لعاج توفيق 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عينوز عبد الحميد 6
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29مؤرخ في  148رقم قرار 
 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا ة الرياضياتلقسم االحتماالت واإلحصاء بكمي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق   1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 لخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد ا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
السمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحّدد القائمة ا 2013أكتوبر  08المؤّرخ في  817وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -االحتماالت واإلحصاء بكمية الرياضيات بجامعة العموـ والتكنولوجيا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االحتماالت واإلحصاء بكمية الرياضيات بجامعة  -

 ،2016ماي   16في  ىواري بومديف المؤّرخ -العموـ والتكنولوجيا
 

 يــقـــــــــرر
 

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

العممية لقسـ االحتماالت واإلحصاء بكمية الرياضيات بجامعة العمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة
 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االحتماالت واإلحصاء بكمية الرياضيات بجامعة  :2المادة 
 ار.ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القر  -العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
     ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017نفي جا 29المـؤرخ في  148ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم االحتماالت واإلحصاء بكمية الرياضيات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ قسـو زىرة 1
 رئيسة القسـ صادقي وريدة 2
 أستاذة قربياف حفيظة 3
 أستاذة جاب هللا خديجة 4
 أستاذ  طاطاشاؾ عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مدكور طارؽ  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمراوي عبد القادر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ياحي مصطفى 8
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤرخ في  149رقم قرار 
 ىواري بومدين  -لكمية الرياضيات بجامعة العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق   1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، ومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري ب
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013أكتوبر  08المؤّرخ في  815 وبموجب القرار رقـ -

 ىواري بومديف، -بجامعة العموـ والتكنولوجيا لكمية الرياضيات
ىواري  -بجامعة العموـ والتكنولوجيا لكمية الرياضيات وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي -

 ،2016ماي   30في بومديف المؤّرخ 
 يــقـــــــــرر

 

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

ىواري  -مجمس العممي لكمية الرياضيات بجامعة العموـ والتكنولوجياتحديد القائمة االسمية ألعضاء ال
 بومديف.

ىواري  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات بجامعة العموـ والتكنولوجيا :2المادة 
 بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىواري بومديف، كل فيما  -العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف: 3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ستاذ طـاىر حجـار      األ                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014جانفي  29المؤرخ في  149ممحـــق بالقــرار رقم 
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا ة الرياضياتالمجمس العممي لكمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ االحتماالت واإلحصاء  طاطاشاؾ عبد القادر 1
 عميد الكمية بوختالة كماؿ 2
 د التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نائب العميد مكّمف بما بع سمري احمد 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف عبيد هللا محػمد 4
 رئيس قسـ االحتماالت واإلحصاء  صادقي وريدة 5
 رئيس قسـ البحوث العممية  شعباف جماؿ 6
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 رئيس قسـ التحميل  رباح ديرار 7
 رئيس قسـ الجبر ونظرية األعداد رزاوي محػمد سالـ 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ االحتماالت واإلحصاء  قسـو زىرة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ البحوث العممية  عباس منصف 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ التحميل خموج أعمر 11

معزوزي عائشة )ـ(  12
 ة األعدادرئيسة المجنة العممية لقسـ الجبر ونظري باتوؿ

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التحميل  كسري أمحػمد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التحميل  ىبري بمخالد 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجبر ونظرية األعداد  مشيؾ رشيد 15
 ي مصّف األستاذية عف قسـ الجبر ونظرية األعداد ممّثل األساتذة ذو  بالغ عبد العزيز 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البحوث العممية  حامدي فيصل 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البحوث العممية شرقي محػمد األميف 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يقوني محػمد 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حميدعينوز عبد ال 20

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017جانفي  29مؤرخ في  150رقم قرار 

 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا لكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013أكتوبر  08المؤّرخ في  794وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -ابجامعة العموـ والتكنولوجي لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي
بجامعة العمـو  لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي -

 ،2016جواف   30ىواري بومديف المؤّرخ في  -والتكنولوجيا
 

 يــقـــــــــرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03ـ مف المرسوـ التنفيذي رق 44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي بجامعة العمـو 
 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا
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القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي بجامعة العمـو  تحدد :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 صو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخ

 

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جانفي  29المؤرخ في  150ممحـــق بالقــرار رقم 
 مدينىواري بو  -بجامعة العموم والتكنولوجيا المجمس العممي لكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ األجيزة واآللية عاشور نوارة 1
 عميدة الكمية عمي مزيغي زايا 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  عمروش عبد الرحماف 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بالي نور الديف 4
 رئيس قسـ اإللكتروتقني  وزير يوسف 5
 رئيسة قسـ اإلعالـ اآللي بوقالة مميكة 6
 رئيس قسـ األجيزة واآللية  منصور مفيد 7
 رئيس قسـ  االتصاالت السمكية والالسمكية مازيغي خالد حساـ الديف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني  د كريـيزي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي جوادي يسيف منصور 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ األجيزة واآللية تونسي محػمد لميف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية والالسمكية مكاوي سميماف 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني افبوعزابية سميم 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني حجوط العربي 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي  ميداوي لطيفة 15
 اإلعالـ اآلليممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  قسـو أحمد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ األجيزة واآللية رمراـ يوسف 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية سمارة يوسف 18
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية فالؾ ليمى 19
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف بوشماخ ليندة 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوجيت كماؿ 21
 مدير مخبر بحث عيساني عمار 22
 مدير مخبر بحث طمحة عبد العزيز 23
 مدير مخبر بحث بمخير عبد القادر 24
 مدير مخبر بحث بودور محػمد 25
 مدير مخبر بحث بودراع بشير 26
 مديرة مخبر بحث آمنة سرير 27
 مدير مخبر بحث شيباني يوسف 28
 مديرة مخبر بحث سعدية نادية 29
 مسؤوؿ المكتبة نعماف أحمد 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة، 2017جانفي  29مؤرخ في  151قرار رقم 
 ىواري بومدين -ندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيابكمية الي البيئة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق   1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، ،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي يحّدد مياـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
لذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ا 2013أكتوبر  08المؤّرخ في  802وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -ىندسة البيئة بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العمـو والتكنولوجيا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة  -
 ،2016ماي   16ىواري بومديف المؤّرخ في  -لطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجياا

 

 يــقـــــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق 
 ىواري بومديف. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا

نيكية وىندسة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة بكمية اليندسة الميكا :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                        
 تعميم العالي والبحث العممي وزير ال                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  29المـؤرخ في  151ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم ىندسة البيئة

 فـةالص االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ طالب أحمد مراد 1
 رئيس القسـ لشمت عبد العزيز 2
 أستاذ آيت عمار حميد 3
 أستاذة معاشي رشيدة 4
 أستاذ عبد الصمد جماؿ 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف حاجي أماؿ  6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف سيباع وحيدة )ـ( بف حبيمس 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ميةكربوش ال 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بداني زىية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البناءات ، 2017جانفي  29مؤرخ في  152رقم قرار 
 ىواري بومدين -لطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيابكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة ا الميكانيكية وىندسة اإلنتاج

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15ى المرسـو الرئاسي رقـ وبمقتض -

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

 تنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  805وبموجب القرار رقـ  -

ىواري  -البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاج بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا
 بومديف،

بكمية البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاج وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 ،2016ماي  16ىواري بومديف المؤّرخ في  -الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيااليندسة 

 

 يــقـــــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاج بكمية اليندسة 
 ىواري بومديف. -الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا

مية لقسـ البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاج بكمية اليندسة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم: 2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ديف، كل فيما ىواري بوم -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البناءات 2017جانفي  29المـؤرخ في  152ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -نيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيابكمية اليندسة الميكا الميكانيكية وىندسة اإلنتاج

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ والي نور الديف 1
 رئيس القسـ حمودة خالد 2
 أستاذ أحمد بف يحي عمي 3
 أستاذ توات نور الديف 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" جكنوف سميرة 5
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" زواف بمعيدبو  6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" درويش عباسية )ـ( بوضياؼ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" موزالي خديجة )ـ( حميدي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موىوبي سعيد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة يحدد القائمة االسم، 2017جانفي  29مؤرخ في  153رقم قرار 

 ىواري بومدين-بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيميائية وىندسة التبريد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984شت سنة غ 18الموافق   1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24لمؤرخ فيا 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعمي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  806وبموجب القرار رقـ  -

ىواري  -بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيااليندسة الكيميائية وىندسة التبريد 
 بومديف،

ضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد بكمية اليندسة وبناًء عمى مح -
 ،2016ماي  16ىواري بومديف المؤّرخ في  -الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا

 

 يــقـــــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد بكمية اليندسة 
 ىواري بومديف. -ق بجامعة العموـ والتكنولوجياالميكانيكية وىندسة الطرائ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد بكمية اليندسة  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3ة الماد
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الذي يحدد القائمة 2017جانفي  29المـؤرخ في  153ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيميائية وىندسة التبريد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بمعادي صالح 1
 رئيس القسـ مالؿ منير 2
 أستاذة طاىر فتيحة بف 3
 أستاذة تومي ليمى 4
 أستاذ بممداني محػمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العبسي نبيمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" براىيمي نعيمة )ـ( صحراوي  7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عبد الموش شيرزاد )ـ( كريـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بغدادي ياسيف 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017جانفي  29مؤرخ في  154رقم قرار 

 ىواري بومدين -عموم المواد بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  804وبموجب القرار رقـ  -

 اري بومديف،ىو  -عمـو المواد بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العمـو والتكنولوجيا
بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة عموـ المواد وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 ،2016ماي  16ىواري بومديف المؤّرخ في  -الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا
 

 يــقـــــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المواد بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق 
 ىواري بومديف. -تكنولوجيابجامعة العموـ وال

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المواد بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا
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ىواري بومديف، كل فيما  -لعالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيايكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 ـاىر حجـار      األستاذ ط                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  29المـؤرخ في  154ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا الموادلقسم عموم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ طيبػي كماؿ 1
 رئيس القسـ جرجار بوبكر 2
 أستاذ كناف محػمد 3
 أستاذ عبدي سعيد 4
 أستاذ دحموف جعفر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جماؿ ميرود 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شقروف رضواف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طاطا مميؾ  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منصور سمير 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017جانفي  29مؤرخ في  155رقم قرار 

 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا قويات بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائقلطاا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق   1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، تكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ وال
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  803وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -الطاقويات بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا
ة وىندسة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطاقويات بكمية اليندسة الميكانيكي -

 ،2016ماي  16ىواري بومديف المؤّرخ في  -الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا
 

 يــقـــــــــرر
 

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



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   176

 

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقويات بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق 
 ىواري بومديف. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا

يكانيكية وىندسة الطرائق تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقويات بكمية اليندسة الم :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرس يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                        
 ر التعميم العالي والبحث العممي وزي                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017جانفي  29المـؤرخ في  155ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا قسم الطاقويات

 صفـةال االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ آيت سعادة مبروؾ 1
 رئيسة القسـ كحل الراس ىندة 2
 أستاذ مداني ابراىيـ 3
 أستاذ شيخ صالح 4
 أستاذة بوىدؼ خديجة )ـ( آيت عمجات 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عبد السالـ عز الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" راحمي عمر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" المالؾ حمادوش عبد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سي صالح سيدعمي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم األحياء ، 2017جانفي  29مؤرخ في  156رقم قرار 

 ىواري بومدين  -ة بجامعة العموم والتكنولوجيابكمية العموم البيولوجي ووظائف األعضاء من الكائنات الحية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ   

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15المرسـو الرئاسي رقـ وبمقتضى  -

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

 ظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
عضاء المجنة العممية لقسـ عمـ الذي يحّدد القائمة االسمية أل 2013أكتوبر  08المؤّرخ في  808وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -األحياء ووظائف األعضاء مف الكائنات الحية بكمية العمـو البيولوجية بجامعة العمـو والتكنولوجيا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ األحياء ووظائف األعضاء مف الكائنات  -

 ،2016ماي  23ىواري بومديف المؤّرخ في  -بيولوجية بجامعة العموـ والتكنولوجياالحية بكمية العمـو ال
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 يــقـــــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ األحياء ووظائف األعضاء مف الكائنات الحية بكمية 
 ىواري بومديف. -العمـو البيولوجية بجامعة العموـ والتكنولوجيا

األعضاء مف الكائنات الحية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ األحياء ووظائف :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بكمية العمـو البيولوجية بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا: 3المادة 
 ر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرا يخصو، بتطبيق

 

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2017جانفي  29المـؤرخ في  156ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -عموم والتكنولوجياعمم األحياء ووظائف األعضاء من الكائنات الحية بكمية العموم البيولوجية بجامعة ال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عميروش رشيد 1
 رئيسة القسـ حمولي زىرة )ـ( سعيد 2
 أستاذة رحمانية فاطمة )ـ( حمزاوي  3
 أستاذة  عبروس وزنة )ـ( بمبشير 4
 أستاذة  عويشات سييمة )ـ( بوقرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جبار رضا 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" حاج أعراب حورية 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" برجة سياـ 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سمياف نسريف )ـ( بعمي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم، 2017جانفي  29مؤرخ في  157رقم قرار 

 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم البيئة والمحيط بكمية العموم البيولوجية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، تكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ وال
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  799وبموجب القرار رقـ  -
 ىواري بومديف، -البيئة والمحيط بكمية العمـو البيولوجية بجامعة العموـ والتكنولوجيا

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيئة والمحيط بكمية العموـ البيولوجية بجامعة  -
 ،2016ماي  23ىواري بومديف المؤّرخ في  -العموـ والتكنولوجيا

 

 يــقـــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة والمحيط بكمية العمـو البيولوجية بجامعة العمـو 
 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة والمحيط بكمية العموـ البيولوجية بجامعة العمـو  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -ياوالتكنولوج

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017جانفي  29المـؤرخ في  157ـم ممحــق بالقـرار رق
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم البيئة والمحيط بكمية العموم البيولوجية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ عبدوف فتيحة 1
 رئيس القسـ زحفرساس عزي 2
 أستاذ بشاري نور اإلسالـ 3
 أستاذة  ياحي نسيمة )ـ( قنافدي 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سميماني حميمة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" حمزاوي جميمة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سعيدي ميدية )ـ( تواتي 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" فرقاني حميدة )ـ( قورطعة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" نىحفياف م 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2017جانفي  29مؤرخ في  158رقم قرار 

 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا لبيولوجيا الخموية والجزيئية بكمية العموم البيولوجيةا
 

 عميم العالي والبحث العممي،إن وزير الت
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14فق الموا 1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  809وبموجب القرار رقـ  -
 ىواري بومديف، -ة العمـو البيولوجية بجامعة العموـ والتكنولوجيابكمي والجزيئية الخمويةالبيولوجيا 

بكمية العمـو  والجزيئية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية -
 ،2016ماي   23ىواري بومديف المؤّرخ في  -البيولوجية بجامعة العموـ والتكنولوجيا

 

 ريــقـــــــــر 
 

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

والجزيئية بكمية العموـ البيولوجية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية
 ىواري بومديف. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا

والجزيئية بكمية العمـو البيولوجية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية: 2المادة 
 رار.ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا الق -بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد الق 2017جانفي  29المـؤرخ في  158ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بكمية العموم البيولوجية بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم البيولوجيا الخموية والجزيئية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ شريفي فاتح 1
 رئيسة القسـ عدي صونية )ـ( بسالـ 2
 أستاذة لعرابة فطيمة )ـ( جباري  3
 أستاذة  أوصديق حبيبة )ـ( أوميدي 4
 أستاذة  طويل شافية )ـ( بوقفة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" درنفد نبيمة أماؿ )ـ( بوعناف 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بمقندوز ىدى 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوخالفة يمينة )ـ( حاج ربيع 8
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" تومي ريمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد القائم، 2017جانفي  29مؤرخ في  159رقم قرار 
 ىواري بومدين  -لكمية العموم البيولوجية بجامعة العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، موـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمع
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
نة غشت س 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013أكتوبر  08ّرخ في المؤ  807وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -بجامعة العموـ والتكنولوجيا لكمية العمـو البيولوجية
 -بجامعة العموـ والتكنولوجيا لكمية العموـ البيولوجية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي -

 ،2016جواف   05لمؤّرخ في ىواري بومديف ا
 

 يــقـــــــــرر
 

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

 -ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ البيولوجية بجامعة العموـ والتكنولوجياتحديد القائمة االسمية 
 ىواري بومديف.

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ البيولوجية بجامعة العموـ والتكنولوجيا :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىواري بومديف، كل فيما  -ير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيايكمف المد :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017جانفي  29المؤرخ  في  159ممحـــق بالقــرار رقم 
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لكمية العموم البيولوجية س العمميالمجم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيئة والمحيط  كديؾ ليمى )ـ( عشوبي 1
 عميدة الكمية لعرابة فطيمة )ـ( جباري  2
 نائبة العميدة مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  س وزنة )ـ( بمبشيرعبرو  3
 نائبة العميدة مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حمودي جميمة )ـ( تريكي يماني 4
 رئيسة قسـ عمـ األحياء ووظائف األعضاء مف الكائنات الحية حمولي زىرة )ـ( سعيد 5
 رئيسة قسـ البيولوجيا الخموية والجزيئية عدي صونية )ـ( بسالـ 6
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 رئيس قسـ البيئة والمحيط حفرساس عزيز 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ األحياء ووظائف األعضاء مف الكائنات الحية  عميروش رشيد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية والجزيئية شريفي فاتح 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ البيئة والمحيط عبدوف فتيحة 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ األحياء ووظائف األعضاء مف الكائنات الحية رحمانية فاطمة )ـ( حمزاوي  11
 لكائنات الحيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ األحياء ووظائف األعضاء مف ا جبار رضا 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا الخموية والجزيئية  أوصديق حبيبة )ـ( أوميدي 13
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا الخموية والجزيئية  رعاش رشيدة 14
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف ربوح سمية فراح 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ر أسامةمجب 16
 مديرة مخبر بحث قاض حنيفي حميمة 17
 مديرة مخبر بحث عيد فتيحة 18
 مديرة مخبر بحث بوقدورة كداد نادية 19
 مدير مخبر بحث أعراب عبد السالـ 20
 مديرة مخبر بحث تازروتي شفيقة 21
 مديرة مخبر بحث ربزاني شفيقة 22
 مديرة مخبر بحث بوقفة طويل شافية )ـ( 23
 مسؤوؿ المكتبة غرنوؽ أحمد 24

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجغرافيا ، 2017جانفي  29مؤرخ في  160رقم قرار 

 ىواري بومدين  -العموم والتكنولوجيا والتييئة العمرانية بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15رئاسي رقـ وبمقتضى المرسـو ال -

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

 ىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ة العممية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجن 2013ديسمبر  14المؤّرخ في  973وبموجب القرار رقـ  -

ىواري  -الجغرافيا والتييئة العمرانية بكمية عموـ األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة العموـ والتكنولوجيا
 بومديف،

بكمية عموـ األرض الجغرافيا والتييئة العمرانية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 ،2016ماي   16ىواري بومديف المؤّرخ في  -ئة العمرانية بجامعة العمـو والتكنولوجياوالجغرافيا والتيي

 

 يــقـــــــــرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
اله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أع2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجغرافيا والتييئة العمرانية بكمية عمـو األرض والجغرافيا 
 ىواري بومديف. -والتييئة العمرانية بجامعة العموـ والتكنولوجيا

فيا والتييئة العمرانية بكمية عموـ األرض : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجغرا2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة العمـو والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. و، بتطبيقيخص

                                   2157جانفي  21حـرر بالجزائر في                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2017جانفي  29المـؤرخ في  160ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -العموم والتكنولوجيا بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة الجغرافيا والتييئة العمرانية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوطيبة مخموؼ 1
 رئيسة القسـ بركاني أماؿ )ـ( بعزيز 2
 أستاذ سويير نواري  3
 أستاذ لشيب عمار 4
 أستاذ بودر عبد المجيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زياف محفوظ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حػمد عبد الصمدرزاز م 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف زينح سعيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شيياني عمر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المتضمن إعالن نتائج الدورة2017فيفري  02المؤرخ في  161رقم  قرار

 ( لمجنة الجامعية الوطنية37السابعة والثالثون )
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقـ  -

 المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث، 
المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية و تسييرىا وتشكيميا،  1994نوفمبر سنة  16بمقتضى القرار المؤرخ في  -

 المعدؿ و المتمـ. 
 الوطنية.المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية  2017جانفي سنة  16بمقتضى القرار المؤرخ في  -
جانفي سنة  08بناء عمى قوائـ تأىيل األساتذة المحاضريف قسـ "أ" مف أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في   -

2017  
جانفي سنة  09و 08( يومي 37بناء عمى اجتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا السابعة و الثالثوف ) -

2017 
                    لجامعية الوطنية لمدورة السابعة و الثالثوف.   بناء عمى محاضر اجتماعات فروع المجنة ا -
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 يــقـــــرر
 

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

 فرع: التكنولوجيا
 اليندسة اإللكترونية

 جامعة الجمفة لكترونيؾىندسة اإل حفيفة أحمد 01
 جامعة العمـو و التكنولوجيا وىراف ىندسة اإللكترونيؾ بودينار أحمد حميدة 02
 جامعة جيجل ىندسة اإللكترونيؾ يخمف نبيل 03
 جامعة األغواط ىندسة اإللكترونيؾ صغير الطاىر 04
 بومديف جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري  ىندسة اإللكترونيؾ بوخميفة عقيمة 05
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ىندسة اإللكترونيؾ بوغرارة كماؿ 06
 جامعة تيزي وزو ىندسة اإللكترونيؾ مالح رابح 07
 جامعة بومرداس ىندسة اإللكترونيؾ خواص عبد الحكيـ 08
 جامعة تيارت ىندسة اإللكترونيؾ عبديش أحمد 09
 جامعة العمـو و التكنولوجيا وىراف يؾىندسة اإللكترون بنوزة نور الديف 10
 جامعة تيزي وزو ىندسة اإللكترونيؾ قارة رضواف 11
 جامعة برج بوعريريج ىندسة اإللكترونيؾ بوتوت )ـ( مسالي زبيدة  12
 جامعة قالمة ىندسة اإللكترونيؾ سدراوي موسى 13
 جامعة سوؽ أىراس ىندسة اإللكترونيؾ توفوتي رياض 14
 جامعة قالمة ىندسة اإللكترونيؾ ميلبوجاىـ ج 15
 جامعة البويرة ىندسة اإللكترونيؾ بف سعيد سمير 16
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف ىندسة اإللكترونيؾ بوخنوس سمير 17
 جامعة تيزي وزو ىندسة اإللكترونيؾ راشؾ ادمحم 18
 جامعة عنابة ىندسة اإللكترونيؾ قداش دمحم 19
 1جامعة سطيف  ىندسة اإللكترونيؾ ماني جماؿسمي 20
 جامعة عنابة ىندسة اإللكترونيؾ بوغازي دمحم 21
 جامعة عنابة ىندسة اإللكترونيؾ مصدؽ جميل 22
 جامعة سكيكدة ىندسة اإللكترونيؾ بوزكري حساف 23
 جامعة أـ البواقي ىندسة اإللكترونيؾ ديب عبد الرحماف 24
 جامعة بجاية كترونيؾىندسة اإلل سعو رشيد 25
 1جامعة سطيف  ىندسة اإللكترونيؾ عمارجية نور الديف 26
 جامعة العمـو و التكنولوجيا وىراف ىندسة اإللكترونيؾ عزوز فؤاد 27
 جامعة العمـو و التكنولوجيا وىراف ىندسة اإللكترونيؾ بشير غالـ 28
 ستالمركز الجامعي تمنرا ىندسة اإللكترونيؾ سالمي دمحم 29

 

 ىندسة الطرائق
 1جامعة سطيف ىندسة طرائق شارؼ نور الديف 01
 جامعة بجاية ىندسة طرائق موساسب كريـ 02
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف ىندسة طرائق نصر هللا نور الديف 03
 جامعة ورقمة ىندسة طرائق عرياني رشيد 04
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 داسجامعة بومر  ىندسة طرائق يدو أحمد رضا 05
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف ىندسة طرائق بف يونس حسيبة 06
 1جامعة سطيف ىندسة طرائق بوزرافة إبراىيـ 07
 جامعة بجاية ىندسة طرائق صنياجي )ـ( كبيش ونيسة 08
 جامعة بجاية ىندسة طرائق أيت براىـ )ز( محتوت ليمة 09
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف رائقىندسة ط مغراني حورية )ز( بوسناف 10
 جامعة المدية ىندسة طرائق عنوف دمحم 11
 جامعة بومرداس ىندسة طرائق شرفي عبد الحميد 12

 

  اليندسة المدنية
 جامعة تيارت ىندسة مدنية حسايف دواجي طاىر 01
 جامعة بومرداس ىندسة مدنية غرنوطي يوسف 02
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف ىندسة مدنية وجةقاماف )ـ( سواؽ د 03
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف ىندسة مدنية بوخالد أحمد 04
 جامعة مستغانـ ىندسة مدنية مبروكي عبد القادر 05
 المركز الجامعي عيف تموشنت ىندسة مدنية عمارة خالد 06
 جامعة تممساف ىندسة مدنية بوكمي حسف سيدي دمحم األميف 07
 جامعة الشمف ىندسة مدنية رمعوف دمحم 08
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف ىندسة مدنية إحدوداف عبد الناصر 09
 جامعة معسكر ىندسة مدنية الميش نور الديف 10
 جامعة بسكرة ىندسة مدنية بوعزيز أحمد 11
 امعة عنابةج ىندسة مدنية شمغـو نور الديف 12
 جامعة المسيمة ىندسة مدنية تيطـو المسعود 13
 جامعة معسكر ىندسة مدنية مشاب إسماعيل  14
 جامعة عنابة ىندسة مدنية حسف شاوش عبد المجيد 15

 

 إعالم آلي
 جامعة بسكرة إعالـ آلي بابا حنيني دمحم شوقي 01
 تكنولوجيا ىواري بومديفجامعة العمـو و ال إعالـ آلي زاوي )ـ( صارني ليندة 02
 واالتصاؿوتكنولوجيات اإلعالـ  لالتصاالتالمعيد الوطني  إعالـ آلي كونينف بمقاسـ 03
 2جامعة قسنطينة  إعالـ آلي شايب )ـ( زغيب نادية 04
 جامعة العمـو والتكنولوجيا وىراف إعالـ آلي رحاؿ سيدي أحمد ىبري  05
 بسكرة جامعة إعالـ آلي ممكمي كماؿ الديف 06

 

 اليندسة الميكانيكية
 جامعة معسكر ىندسة ميكانيكية أميف هللا العيد 01
 1جامعة سطيف  ىندسة ميكانيكية فاطمي المسعود 02
 1جامعة سطيف  ىندسة ميكانيكية شابو موالي شارؼ 03
 1جامعة سطيف  ىندسة ميكانيكية بمخير نبيل 04
 عسكرجامعة م ىندسة ميكانيكية بف ىمنة عمي 05
 جامعة بجاية ىندسة ميكانيكية برادعي محند أمقراف 06
 جامعة عنابة ىندسة ميكانيكية بوراس سميماف 07
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 جامعة تممساف ىندسة ميكانيكية غنيـ عبد الرحماف نقاش 08
 جامعة سكيكدة ىندسة ميكانيكية بوزويط عز الديف 09
 1جامعة سطيف  ىندسة ميكانيكية قصاص الحسيف 10
 جامعة تممساف ىندسة ميكانيكية نونيف عبد السالـمق 11
 جامعة بجاية ىندسة ميكانيكية العقوف رضواف 12
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر ىندسة ميكانيكية بشار أسد دمحم عقيد 13
 جامعة الجمفة ىندسة ميكانيكية درويش يزيد 14
 بةجامعة عنا ىندسة ميكانيكية بمحمرة عمي 15
 المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ىندسة ميكانيكية حداد موسى 16
 جامعة بشار ىندسة ميكانيكية بف زقاو عمي 17
 1جامعة قسنطينة  ىندسة ميكانيكية منصور الزىرة )ز( العابد 18
 جامعة بسكرة ىندسة ميكانيكية شباح دمحم السعيد 19
 1سطيف جامعة  ىندسة ميكانيكية جدو فرحات 20
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف ىندسة ميكانيكية شقروف رضواف 21

 

 فرع : العموم الدقيقة
 رياضيات

 جامعة بجاية رياضيات عباس كريـ 01
 جامعة سعيدة رياضيات قندوسي عبد الجبار 02
 جامعة عنابة رياضيات لعور عبد الحميد 03
 ة سيدي بمعباسجامع رياضيات بف عيسى سمير 04
 جامعة بجاية رياضيات بوعالـ  )ـ( براش عيشة 05
 جامعة معسكر رياضيات بف مريـ خالد 06
 جامعة بسكرة رياضيات مختاري زىير 07
 جامعة بسكرة رياضيات شغيوب فريد 08
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف رياضيات حامدي فيصل 09
 1جامعة قسنطينة  رياضيات مرابط )ز( حمادي حياة 10
 جامعة بسكرة رياضيات براىيمي إبراىيـ 11
 جامعة مستغانـ رياضيات بحري سيدي دمحم 12
 جامعة سيدي بمعباس رياضيات ميمودي مصطفى 13
 جامعة سيدي بمعباس رياضيات مقدـ سفياف 14
 جامعة بجاية رياضيات قاسة رابح 15
 ـو و التكنولوجيا ىواري بومديفجامعة العم رياضيات ساقو حفيظة 16

 

 فيزياء
 جامعة برج بوعريريج فيزياء روابح زىير 01
 1جامعة باتنة  فيزياء دلندة يزيد 02
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف فيزياء عميرات مجيد 03
 جامعة جيجل فيزياء حوات صالح 04
 جامعة أـ البواقي فيزياء لعور صالح 05
 المدرسة العميا لألساتذة بوسعادة فيزياء اضح رابحبمو  06
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 1جامعة قسنطينة  فيزياء عابد )ـ( بوجعادة فييمة 07
 جامعة أـ البواقي فيزياء العتروس خميل  08
 جامعة سيدي بمعباس فيزياء لزرؽ عبد القادر 09
 جامعة برج بوعريريج فيزياء سعد سعود فاطمة 10
 ة الجمفةجامع فيزياء خروبي دمحم 11
 1جامعة وىراف  فيزياء مدوري جماؿ 12
 جامعة تممساف فيزياء بف طمحة زيف العابديف 13
 جامعة قالمة فيزياء ىامل عبد الوىاب 14

 

 كيمياء
 جامعة سيدي بمعباس كيمياء روزاؿ )ـ( عمر أمينة 01
 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة كيمياء بسخواض ياسيف 02
 1جامعة وىراف  كيمياء دي ناديةكمبوش بوزي 03
 جامعة تممساف كيمياء بف قمة بمقاسـ 04
 جامعة ورقمة كيمياء حجاج دمحم 05
 جامعة عنابة كيمياء بوصنوبرة )ـ( بمغيش روبيمة 06
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف كيمياء عماري دمحم  07
 1جامعة قسنطينة  كيمياء تباني دحماف 08
 جامعة عنابة كيمياء حمايزي يمينة 09
 جامعة عنابة كيمياء دمحمي جموؿ 10
 1جامعة وىراف  كيمياء بوناصر بومديف 11
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف كيمياء بميادي )ـ( صاري عقيمة 12
 جامعة تيزي وزو كيمياء أدخيس أحمد 13
 1جامعة البميدة  كيمياء بوتومي حسيف 14
 جامعة سكيكدة كيمياء بف حميداش شيرزاد 15
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف كيمياء طباؾ غزالة 16
 جامعة سكيكدة كيمياء زواوي أمنة 17
 جامعة عنابة كيمياء ميزي عبد القادر 18
 جامعة العمـو و التكنولوجيا وىراف كيمياء بف عبو عبد الحميد خميل 19
 جامعة عنابة كيمياء حيحاليمية فر  20
 جامعة مستغانـ كيمياء بورعدة دمحم 21
 جامعة تممساف كيمياء عرار زىير 22
 جامعة تيزي وزو كيمياء موساوي رمضاف 23
 1جامعة قسنطينة  كيمياء براىمية وردة  24
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف كيمياء قدور سامية 25

 

 لحياةفرع عموم الطبيعة وا
 بيولوجيا

 جامعة سيدي بمعباس بيولوجيا بف عمي فوزية )ـ(تومي 01
 جامعة تيارت بيولوجيا بوناصر فريد 02
 جامعة ورقمة بيولوجيا دادي بيوف مصطفى 03
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 جامعة سوؽ اىراس بيولوجيا معزي دمحم الشريف 04
 ي بومديفجامعة العمـو والتكنولوجيا ىوار  بيولوجيا  عدي )ـ( بسالـ صونية 05
 جامعة الطارؼ بيولوجيا مبيروؾ )ـ( بودشيش المية  06
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف بيولوجيا عبد الرحماني احمد 07
 جامعة الجمفة بيولوجيا حاكـ احسف 08
 جامعة مستغانـ بيولوجيا جيباوي رشيد 09
 جامعة بومرداس بيولوجيا نواني عبد الوىاب 10
 جامعة جيجل بيولوجيا ور دمحمصيف 11
 1جامعة وىراف  بيولوجيا موفق سميـ 12
 جامعة باتنة بيولوجيا أكساس )ـ( بمعموي غنية 13
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف بيولوجيا بوروبة ميدي 14
 جامعة عنابة بيولوجيا بف طوباؿ )ـ( برغيش ىندة 15
 جلجامعة جي بيولوجيا رشرش حسيف 16
 المركز الجامعي تيسمسيمت بيولوجيا بغالية دمحم 17
 جامعة تيارت بيولوجيا رزوؽ وفاء أـ الخير 18
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف بيولوجيا حيرش عزيز رياض 19
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف بيولوجيا عثماني مرابط )ـ( مسيف خيرة 20
 1جامعة البميدة  بيولوجيا نبيل منوري دمحم 21
 جامعة تيارت بيولوجيا بوسيف أحمد 22
 جامعة برج بوعريريج بيولوجيا جنيدي رضا 23
 جامعة مستغانـ بيولوجيا حداد أحمد 24
 1جامعة وىراف  بيولوجيا ابراىيـ جموؿ )ـ( مرابط شييناز 25
 جامعة خنشمة بيولوجيا قميل )ـ( بف جمانة كاتية 26

 

 وم األرضعم
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف عمـو األرض زياف محفوظ   01
 جامعة األغواط عمـو األرض شتيح دمحم 02
 جامعة أـ البواقي عمـو األرض بف زقوطة دمحم السعيد 03
 جامعة جيجل عمـو األرض دبيش طو حسيف 04
 جامعة تبسة عمـو األرض قوايدية العياشي 05
 2جامعة وىراف  عمـو األرض يونة دمحمطبم 06
 جامعة بومرداس عمـو األرض فراحتية جالؿ 07
 جامعة المسيمة عمـو األرض بف قاجة رشيد 08
 جامعة عنابة عمـو األرض لعرابة عبد العزيز 09
 جامعة عنابة عمـو األرض بوحجة أحسف 10
 جامعة عنابة عمـو األرض براىمية خالد 11
 المدرسة العميا لألساتذة قسنطينة عمـو األرض راىيـبف لخمف إب 12
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف عمـو األرض جعدوف عمار 13
 2جامعة وىراف  عمـو األرض معاشو حاج دمحم 14
 جامعة قالمة عمـو األرض نوار الطاىر 15
 ا ىواري بومديفجامعة العمـو والتكنولوجي عمـو األرض بغوؿ دمحم نور الديف 16
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  العموم البيطرية
 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة الحراش عمـو البيطرية غالمي فريدة 01
 جامعة قسنطينة عمـو البيطرية بف عزوز حمداني 02
 جامعة قسنطينة عمـو البيطرية كرور مصطفى 03

 والتجارية وعموم التسيير االقتصاديةفرع العموم 
 اقتصاديةعموم 
 مدرسة الدراسات العميا التجارية اقتصاديةعمـو  بويوسف )ـ( بار جميمة 01
 1جامعة سطيف  اقتصاديةعمـو  حاج صحراوي حمودي 02
 المركز الجامعي تيبازة اقتصاديةعمـو  معوشي بوعالـ 03
 2جامعة قسنطينة  اقتصاديةعمـو  بوداح عبد الجميل 04

 

  رعموم التسيي
 جامعة بسكرة عمـو تسيير ل وسيمةدىينيف )ـ( بف ساى 01
 جامعة بومرداس عمـو تسيير شعباني مجيد 02
 جامعة سعيدة عمـو تسيير زقاي دياب 03

 

حصاء تطبيقي اقتصاد  وا 
 التطبيقي واالقتصادالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء    إحصاء بصيص )ـ( بودريسة نعيمة 01

 

 نقود وبنوك
 األغواط جامعة  بورناف إبراىيـ  01

 

 واإلنسانية االجتماعيةفرع العموم 
 االجتماععمم 
 جامعة المسيمة االجتماععمـ  رحاب مختار 01
 جامعة بسكرة االجتماععمـ  عرعور مميكة 02
 جامعة بجاية االجتماععمـ  فراجي دمحم أكمي 03
 جامعة بسكرة االجتماععمـ  أوذاينية عمر 04
 2جامعة البميدة  اعاالجتمعمـ  سواكري الطاىر 05
 2جامعة سطيف  االجتماععمـ  نوي الجمعي 06
 جامعة بسكرة االجتماععمـ  فريجة أحمد 07
08 
09 

 حميدي سامية
 بف دريدي فوزي  

 االجتماععمـ 
 االجتماععمـ 

 جامعة بسكرة
 جامعة سوؽ أىراس

 جامعة سكيكدة االجتماععمـ  بوبعيو )ـ( بوقشبية حكيمة 10
 جامعة بسكرة االجتماععمـ  الؾشعباني م 11
 1جامعة الجزائر  االجتماععمـ  عبد السالـ عائشة )ـ( بورغدة 12
 المدرسة العميا لعمـو الرياضة وتكنولوجياتيا االجتماععمـ  بغداد دايج )ـ( نفيل إيماف 13

 

 عمم النفس وعموم التربية
 جامعة تيزي وزو عمـ النفس خمفاف رشيد 01
 جامعة األغواط عمـ النفس تجانيبف الطاىر  02
 المركز الجامعي تمنراست عمـ النفس زقار رضواف 03
 2جامعة وىراف  عمـ النفس بولجراؼ بختاوي  04
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 جامعة أـ البواقي عمـ النفس بف زرواؿ فتيحة 05
 جامعة المسيمة عمـ النفس مجاىدي الطاىر 06
 2جامعة وىراف  عمـ النفس بالرابح دمحم 07
 2جامعة وىراف  عمـ النفس بد العزيز دمحمع 08
 2جامعة البميدة  عمـ النفس العبزوزي ربيع 09
 2جامعة الجزائر  عمـ النفس بوشرمة )ـ( زلوؼ منيرة 10
 المدرسة العميا لألساتذة  القبة عمـ النفس بف بريكة عبد الرحماف 11
 جامعة المسيمة عمـ النفس بودربالة دمحم 12
 جامعة سعيدة عمـ النفس الحميدبكري عبد  13
 المركز الجامعي تيبازة عمـ النفس عبورة دمحم 14
 جامعة عنابة عمـ النفس كربوش رمضاف 15
 جامعة ورقمة عمـ النفس مزياني الوناس 16
 جامعة مستغانـ عمـ النفس طاجيف عمي 17
 جامعة ورقمة عمـ النفس لبوز عبد هللا 18

 

 العموم السياسية
 المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ عمـو سياسية ؿ أبو القاسـدال 01
 1جامعة باتنة  عمـو سياسية بف سعيد مراد 02
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة عمـو سياسية بخوش صبيحة 03
 جامعة ورقمة عمـو سياسية مجدوب عبد المؤمف 04
 1جامعة باتنة  عمـو سياسية زقاغ عادؿ 05
 3جامعة الجزائر  عمـو سياسية مجداف دمحم 06
 جامعة بومرداس عمـو سياسية بولعراس فتحي 07

 

 الفمسفة
 جامعة مستغانـ فمسفة قواسمي مراد 01
 جامعة مستغانـ فمسفة براىيـ أحمد 02
 2جامعة قسنطينة  فمسفة مينانة إسماعيل 03
 قسنطينةالمدرسة العميا لألساتذة  فمسفة دريس نعيمة 04
 جامعة تممساف فمسفة بودومة عبد القادر 05
 2جامعة قسنطينة  فمسفة فاطمي فتيحة 06
 المدرسة العميا لألساتذة قسنطينة فمسفة بف عيسى )ـ( بف ميسي زبيدة مونية 07
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة فمسفة بف بوزيد حياة 08

 

 التربية البدنية والرياضية
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية و رياضية حمد حمزةغضباف أ 01
 جامعة الشمف تربية بدنية و رياضية تركي أحمد 02
 جامعة الشمف تربية بدنية و رياضية عكوش كماؿ 03
 جامعة الشمف تربية بدنية و رياضية يحياوي دمحم 04
 جامعة مستغانـ تربية بدنية و رياضية بمكبيش قادة 05
 المركز الجامعي تيسمسيمت تربية بدنية و رياضية ميفواضح أحمد األ 06
 جامعة مستغانـ تربية بدنية و رياضية أحسف أحمد 07
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 جامعة المسيمة تربية بدنية و رياضية شوية بوجمعة 08
 2جامعة قسنطينة  تربية بدنية و رياضية شيحة فؤاد 09
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية و رياضية حدادي خالد 10
 2جامعة قسنطينة  تربية بدنية و رياضية سالمي عبد الرحيـ 11

 

 التاريخ
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة تاريخ  سعيدي مزياف 01
 جامعة الوادي تاريخ عقيب دمحم السعيد 02
 جامعة تممساف تاريخ العبيدي عمي 03
 جامعة سيدي بمعباس تاريخ بف حويدقة عمي 04
 جامعة المسيمة يختار  خمفات مفتاح 05

 

 آثار
 المركز الجامعي تيبازة آثار دحدوح عبد القادر             01
 2جامعة الجزائر  آثار حمـو توفيق                   02

 

 العموم اإلسالمية
 1جامعة الجزائر  عمـو إسالمية خمفي )ز( بوغازي وسيمة 01
 جامعة الجمفة عمـو إسالمية مسعود عز الديف 02
 1جامعة باتنة  عمـو إسالمية زواقة بدر الديف 03
 جامعة أدرار عمـو إسالمية بف زيطة حميدة 04
 جامعة غرداية عمـو إسالمية وينتف مصطفى 05
 1جامعة باتنة  عمـو إسالمية شعباف سمير 06
 جامعة غرداية عمـو إسالمية كيحوؿ بوزيد 07
 البويرةجامعة  عمـو إسالمية بدوي عبد الباقي 08
 جامعة غرداية عمـو إسالمية أوالد سعيد أحمد  09

 

 فرع األدب والمغات
 المغة العربية

 جامعة األغواط لغة عربية قطازي دمحم 01
 جامعة تبسة لغة عربية غريبي صالح 02
 1جامعة الجزائر  لغة عربية جباري سامية 03

 

 اآلداب العربي
 ةجامعة بسكر  أدب عربي بتقة سميـ 01
02 
03 

 زاوي لعموري 
 سعدية نعيمة

 أدب عربي
 أدب عربي

 2جامعة الجزائر 
 جامعة بسكرة

 جامعة سيدي بمعباس أدب عربي عكاشة سعيد 04
 جامعة بسكرة أدب عربي زاغز نزيية 05
 2جامعة الجزائر  أدب عربي جودي ليمى 06
 1جامعة وىراف  أدب عربي مختاري خالد 07
 1جامعة باتنة  ربيأدب ع النوي مميكة 08
 جامعة ورقمة أدب عربي حالسة عمار 09
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 جامعة ورقمة أدب عربي حموديف عمي 10
 2جامعة الجزائر  أدب عربي شعباف )ـ( قديري فاطمة 11
 1جامعة وىراف  أدب عربي بوحسوف )ـ( صغور أحالـ 12
 جامعة مستغانـ أدب عربي كحمي )ز( طيب عمارة 13
 جامعة بسكرة ربيأدب ع شيتر رحيمة 14
 جامعة تبسة أدب عربي بمخير ليمى 15
 جامعة عنابة أدب عربي اسموغة دمحم 16
 جامعة األغواط أدب عربي شريقف مصطفى بف حبيب 17
 جامعة مستغانـ أدب عربي لطروش الشارؼ 18
 جامعة الوادي أدب عربي شيخة دمحم األميف 19
 جامعة سكيكدة أدب عربي بوعديمة وليد 20
 1جامعة باتنة  أدب عربي فورار دمحم 21
 2جامعة سطيف  أدب عربي محجوبي )ـ( بالي عقيمة 22

 

 المسانيات
 جامعة سعيدة المسانيات بمقندوز اليواري  01
 جامعة تبسة المسانيات زيواف فاتح 02
 جامعة أدرار المسانيات حاج أحمد الصديق 03

 

 ترجمة
 1وىراف  جامعة ترجمة بمقاسمي حفيظة 01

 

 المغات األجنبية
 لغة فرنسية

 جامعة تممساف لغة فرنسية عمي بف شريف دمحم زكرياء 01
 1جامعة وىراف  لغة فرنسية بوعناف كيينة 02
 1جامعة وىراف  لغة فرنسية ادريس )ـ( حدوش ليمى لويز 03
 جامعة سعيدة لغة فرنسية وردي براىيـ 04
 عة سيدي بمعباسجام لغة فرنسية مالؾ جياللي 05
 جامعة مستغانـ لغة فرنسية عمارة عبد الرزاؽ 06
 2جامعة وىراف  لغة فرنسية بف سعدي دمحم فيصل 07
 جامعة الشمف لغة فرنسية قطارني دمحم 08

 

 لغة إنجميزية
 جامعة تيزي وزو لغة إنجميزية أمزياف حميد 01
 1جامعة وىراف  لغة إنجميزية بوحديبة مميكة فريدة 02
 2جامعة الجزائر  لغة إنجميزية جمعي مجاىد فؤاد 03
 جامعة ورقمة لغة إنجميزية شوقي نور الديف 04

 

 لغة ألمانية
 2جامعة الجزائر  لغة ألمانية عبد الفتاح أحسف 01

 

 لغة إسبانية
 2جامعة الجزائر  لغة إسبانية أيت يحي كريمة 01
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 فرع العموم القانونية واإلدارية
 العام القانون 

 جامعة الوادي قانوف عاـ خمف فاروؽ  01
 2جامعة وىراف  قانوف عاـ بوسماحة نصر الديف 02
 2جامعة البميدة  قانوف عاـ بف عودة زواوي )ـ( أخاـ مميكة 03
 جامعة قالمة قانوف عاـ نجاح عصاـ 04

 

 القانون الخاص
 جامعة بشار قانوف خاص دغيش أحمد 01
 جامعة عنابة خاصقانوف  حداد عيسى 02
 جامعة تيزي وزو قانوف خاص يسعد حورية 03

 

 والذي 2017جانفي  09يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىدا القرار الذي يسري مفعولو ابتداء مف  :2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2017 فيفري  02في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يحدد القائمة االسمية2017فيفري  02مؤرخ في  162رقم  قرار
 سان()والية تمم ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 10سيره، السيما المادة امعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و ذي يحدد مياـ المركز الجال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2016سنة  أفريل 11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 منو، 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية )والية تممساف(، السيما المادة 
 

 ررـــــقـي
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005نة غشت س 16الموافق 

 مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية )والية تممساف(.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية )والية تممساف( في الجدوؿ الممحق  :2المادة 

 ليذا القرار.
 ا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذ :3المادة 

 2017 فيفري  02في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ر المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،ممثل الوزي رئيسا عموش محند -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بيمولي ىشاـ -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عميرة كريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو زدور دمحم براىيـ حفيضة -
 مطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،ممثل الس عضو قدوري ابواالرباح -
 ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو عتبي بختة -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ىمساس نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو ىميمي عومر -
 بالثقافة،ممثل الوزير المكمف  عضو أويدف سميماف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو دلة عدة  -
 ممثل الوالي. عضو بوبكر فريد -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو بمحسف دمحم  -
 ل منتخب عف األساتذة لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية،ممث عضو ىاممي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات، عضو مناد براىيـ  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد العمـو والتكنولوجيا، عضو عيف السبع نبيمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو زياني سمير  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو يب فاطمة الزىراءبف شع -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو لنباع نور الديف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو بف أعمر دمحم زيف الديف -
 منتخب عف الطمبة، ممثل عضو غربي عبد الحق -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو حمودي مصطفى -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2017فيفري  07مؤرخ في  قرار
 لدى المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير قسنطينة 

 

 عميم العالي والبحث العممي،إن وزير الت
، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06األمر رقـ  بمقتضى -

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

 وكيفية تمويميا،
، المتعمق بتسييػر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82ئاسي رقـ المرسوـ الر بمقتضى  -

 ،االجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -

 العالي والبحث العممي،
، المتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية 2010جواف سنة  28المؤرخ في  163-10المرسـو التنفيذي رقـ  بمقتضى -

 والتجارية وعمـو التسيير بقسنطينة، االقتصاديةفي العمـو 
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لممثمي األساتذة والعماؿ  االنتخاب، المتضمف فػرز األصوات 2016أكتوبر سنة  23لممحضر المػؤرخ في نظػػػػػػػرا  -
  والتجارية وعمـو التسيير قسنطينة، ديةاالقتصالدى المدرسة التحضيرية في العمـو  االجتماعيةالخدمات في لجنة 

لػدى  االجتماعية، المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات 2016سنة أكتوبر  23نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 والتجارية وعمـو التسيير قسنطينة، االقتصاديةالمدرسة التحضيرية في العمـو 

 

 يــقـــــرر
 

والتجاريػة  االقتصػاديةلػدى المدرسػة التحضػيرية فػي العمػـو  االجتماعيػةلجنػة الخػدمات  تجدد تشػكيمة المـادة األولى :
 .وعمـو التسيير قسنطينة

 مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: االجتماعيةتتكوف لجنة الخدمات  : 2المـادة 
 األعضاء الدائمون : 

 عيساوي نادية، -03 قادري عبد الجميل، -02 كشرود فيصل، -01
   دحدوح ندير ىاليمي، -05 كريمة، درويش -04

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 العرياف سمية، -03 رزؽ هللا حناف، -02 زعيوة رضا، -01

 

 .مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار ابتداء( سنوات 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
والتجارية وعموـ التسيير قسنطينة، بتنفيذ  القتصاديةايكمف السيػد مديػر المدرسة التحضيرية في العموـ  :4المادة 

 ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2017فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 العاماألمين                                                                                                                
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016مارس  20المؤرخ في  171يعدل القرار رقم ، 2017فيفري  09مؤرخ في  163 رقم قرار

 البويرة  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

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

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

 منو، 12صة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخا ،2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2السيما المادة المعدؿ والمتمـ،  المتضمف إنشاء جامعة البويرة،
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ي المؤرخ ف 77 - 13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 ،لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع ،2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2016مارس  20المؤرخ في  171وبمقتضى القرار رقـ  -

 .2 جامعة البميدة
 يــقـــــرر
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والمذكػػور أعػاله، كمػا  المعػدؿ ،2016مػارس  20المؤرخ في  171ممحق بالقرار رقـ يعػدؿ الجدوؿ ال المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 فيفري  09في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب االسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بف تميس عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو خوجة أحسف عمر  -
 بالتكويف والتعميـ المينييف،ممثل الوزير المكمف  عضو لواليش نور الديف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوزياف مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو متناني ناصر      -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو بوطربوشة حميد -
 لوزير المكمف بالعدؿ،ممثل ا عضو حمادي رضا -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو  قمري أحمد -
 ممثل الوزير المكمف الصناعة والمناجـ، عضو عاشوري  نجيب -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو بميل بوعالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،  عضو قانوف جودي -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو  يرد الياشميبوح -
 ممثل  الوزير المكمف بالطاقة، عضو   قمينػػػػػػػي لزىر -
 ممثل الوالي. عضو  بوشف جماؿ -
 .".........................................والباقي بدون تغيير..................................."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015 ديسمبر 29المؤرخ في  1274رقم  يعدل القرار، 2017فيفري  09مؤرخ في  164 رقم قرار

  ، المعدلعموم والتكنولوجيالمألعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين  اإلسميةالذي يحدد القائمة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
   ،1984غشت سنة  18الموافق 1404ذي القعدة عاـ  21في  المؤرخ 210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 منو، 3السيما المادة  العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، والمتعمق بتنظيـ جامعة
 ، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 ،المعدؿ عضاء الحكومة،والمتضمف تعييف أ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 منو، 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ي المؤرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
مجمس إدارة ألعضاء  اإلسمية، الذي يحدد القائمة 2015 ديسمبر 29المؤرخ في  1274وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ.
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 رريــقـــــ
والمذكػػور أعػاله،  المعػدؿ ،2015 ديسػمبر 29المػؤرخ فػي  1274يعػدؿ الجػدوؿ الممحػق بػالقرار رقػـ  المادة األولى:

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

 2017 فيفري  09في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 معموم والتكنولوجيالقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين 
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب االسم
  ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس غوالي نور الديف -
 ،بالمالية ممثل الوزير المكمف عضو لونيس دمحم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو مصموح عصماف -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو ياسف خير الديف -
  ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو عطوي عابد -
 ،يل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغ عضو جغاـ الزوبير -
  ،ممثل وزير الدفاع الوطني عضو موساوي جموؿ -
صالح المستشفيات عضو حرباف سعيد -  ،ممثل وزير الصحة والسكاف وا 
 ،ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ عضو بربار أحمد -
 ،نةممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدي عضو بركوف دمحم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو مياجي حراز -
  ،ممثمة الوزير المكمف بالطاقة عضو محيو تسعديت -
 والنقل، ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو الواحدي عبد الباقي -
 ،ممثل الوزير المكمف الفالحة والتنمية الريفية والصيد الحري  عضو لعبيدي حمداوي  -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية عضو ة مجيدسعاد -
 الوالي. ممثل عضو بولكنوف رشيد -

 

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

 2015يوليو  7مؤرخ في  324، يعدل القرار رقم 2017فيفري  09في مؤرخ  165رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي، المعدل.

 

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

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2012غشت سنة  4الموافق  1433اف عاـ رمض 16المؤرخ في  303-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2المتضمف إنشاء مركز جامعي بإليزي، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز 2015يوليو  7المؤرخ في  324وبمقتضى القرار رقـ  -
 المعدؿ. ليزي،إالجامعي ب

 ررـــــقـي
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2015يوليو  7المؤرخ في  324يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2دة الما
 2017 فيفري  02في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا  منصور خوجة فاتح
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو الزاير الطاىر
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوراص عمقمة
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو حمداني يوسف
 المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،ممثل السمطة  عضو زواوي عيمف

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بخوش عيسى 
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو حمادي رشيد
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو شراديد دمحم
 ـ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناج عضو حساني دمحم

 ممثل الوالي. عضو بف عبد الحاكـ عمي
 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو حماني فضيمة

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ، عضو سعيدات النجمي
 ييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدار  عضو حجيري دمحم األميف

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو عرابي بوجمعة
 ممثمة منتخبة عف الطمبة، عضو خويمدي مريـ

 ممثل منتخب عف الطمبة . عضو زداـ احمد أميف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـّدد القائمـة االسمية، 2017فيفري   12ّرخ  في مـؤ  166قــرار رقم 
 أدرار -ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمــد درايــة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015 مايو سنة 14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 معّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، ال
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الّثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  والمتضّمف إنشاء جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ، 2001
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غشت سنة  23الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03 المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى -
 ّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يح 2003

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

ديسمبر  15المؤّرخ في  أدرار -أحمد دراية المجمس العممي لجامعةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة ب -
2016، 

 يــقـــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
قرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ال2003غشت سنة  23الموافق  1424

 أدرار. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد دراية
أدرار، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا  -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد دراية :2المادة 

 القرار.
بتطبيق  أدرار، كّل فيما يخصو، -أحمد دراية يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة: 3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة االسمية الذي يحّدد القائم 2017فيفري   12مـؤّرخ في  166 ممحــق بالقـرار رقم

 أدرار –ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمـد درايـة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي باحماوي عبد هللا 1

نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  محي الديف رشيد 2
 ويف العالي في التدرجوالشيادات وكذا التك

نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث  لعمى  بوكميش 3
 العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج

 العمميةئب المدير المكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات نا بف عبد الفتاح دحماف 4
 نائب المدير المكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو ميداوي عبد القادر 5
 عميد كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو اإلسالمية دفرور رابح 6
 عميد كّمية اآلداب والّمغات جعفري أحمد 7
 عميد كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية المصري مبروؾ 8
 عميد كّمية العمـو والتكنولوجيا الديف أدجفرور نور 9
 عميد كّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير أقاسـ عمر 10
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو اإلسالمية شوشاف دمحم الطاىر 11
 الّمغاترئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب و  لقصاصي عبد القادر 12
 رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمـو السياسية بحماوي الشريف 13
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو والتكنولوجيا حمودة مسعود 14
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير تيقاوي العربي 15
 ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو اإلسالميةممّثل األساتذة  جعفري أمبارؾ 16
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو اإلسالمية طيب موفق شريف 17
 اب والّمغاتممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية اآلد قاسي دمحم عبد الرحماف 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية اآلداب والّمغات بوىانية بشير 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية غيتاوي عبد القادر 20
 سيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعمـو السيا مسعودي يوسف 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو والتكنولوجيا مكرطة بمقاسـ 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو والتكنولوجيا عمري دمحم 23
 ـ التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمو  بوعزة عبد القادر 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير يوسفات عمي 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سيد أعمر أحمد 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمبالي عبد الكريـ 27
 بسكرة -أستاذ بػجامعة دمحم خيضر شيتور جموؿ 28
 بشار -أستاذ بػجامعة طاىري دمحم ريط عبد الكريـش 29
 مسؤوؿ المكتبة المركزية لحبيب عبد القادر أبا 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  167رقم  قرار

 الطارف -الشاذلي بن جديد بجامعة المجمس العممي لكّميـة العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة الطارؼ، 2012
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2013سبتمبر  15المؤّرخ في  555وبموجب القرار رقـ  -

 لكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الطارؼ،
 -عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف جديد وبناءً  -

 ،2016ديسمبر 13الطارؼ المؤّرخ في 
 يــقـــــرر

 

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

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف جديد
 الطارؼ.

 -ولوجيا بجامعة الشاذلي بف جديدتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ والتكن: 2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. الطارؼ،
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الطارؼ، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 لعمميوزير التعميم العالي والبحث ا                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية، 2017فيفري  12المـؤّرخ  في  716ممحـــق بالقــرار رقم  
 الطارف -بجامعة الشاذلي بن جديد ألعضاء المجمس العممي لكّميـة العموم والتكنولوجيا

 الصفـة   قـباالسم والم الرقم
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء رئيسة المجمس العممي لمكّمية، بوشارب فوزية 1
 عميد الكّمية رضواني لوصيف 2
 نائبة العميد المكّمفة بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة بف صغير ريـ 3
 د التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائبة العميد المكّمفة بما بع قرابسية ايماف 4
 الفيزياء رئيسة قسـ عجمي سماح 5
 قسـ الكيمياء رئيس أيت بارة عادؿ 6
 رئيس قسـ االعالـ اآللي شماـ شوقي 7
 رئيسة قسـ الرياضيات صايفية وردة 8
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ االعالـ اآللي زكري مريـ 9
 نة العممية لقسـ الفيزياءرئيس الّمج حفص عمي 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء فرجاني سميـ 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء خياري سعيدي 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء سياب رشيد 13
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف صبرينة ميساوي  14
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف بوعسمة نبيمة 15
 مديرة مخبر بحث طبيب وسيمة 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  12مــؤّرخ في  168رقـم  قرار

 مستغانــم -اديسعبد الحميد بن ب بجامعة لكّميــة الّمغــات األجنبّيــة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015 مايو سنة 14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بجامعة عبد الحميد ابف لكّميػة الّمغػات األجنبّيػة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -

 ،2016ماي  25في مستغانـ المؤّرخ  -باديس
 يــقـــــرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

العممي لكّميػة الّمغػات األجنبّيػة بجامعة عبد الحميد ابف  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
 مستغانـ. -باديس

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة الّمغػات األجنبّيػة بجامعة عبد الحميد ابف باديس :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ،

مستغانـ، كّل فيما  -متعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديسيكّمف المدير العاـ ل :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017فيفري  21المـؤّرخ  في  168رقم  ممحــق  بالقــرار 
 مستغانــم -بجامعة عبد الحميد بن باديس المجمس العممي لكّميــة الّمغــات األجنبّيــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عفرئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  بحوص عباس 1

 الّمغة االنجميزية قسـ
 عميد الكّمية باألطرش ىواري  2
 نائبة العميد مكّمفة بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة الطالب عبد الرحمف كريمة 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية زياني مموكة 4
 الفرنسية رئيسة قسـ الّمغة بف طيفور نادية 5
 رئيس قسمالّمغة االنجميزية ميراد اليواري  6
 رئيسة قسمالّمغة االسبانية معاشو زكية 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الّمغة الفرنسية عمارة عبد الّرزاؽ 8
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الّمغة االنجميزية صارنو حناف 9
 األستاذية عف قسـ الّمغة الفرنسية ألساتذة ذوي مصفّ  ممّثال بف شييد منصور 10
 لّمغة الفرنسية ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسما ممّثال رباعي شرفي دمحم أميف 11
 لّمغة االنجميزية األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسما ممّثمة بنغروزي فاطمة 12
 ممثمة األساتذة المساعديف عيسات جميمة 13
 األساتذة المساعديف ممثمة بربار حفيظة 14
 مديرة مخبر بحث بشالغـ سميرة 15
 مديرة مخبر بحث بف سكات مميكة 16
 مديرة مخبر بحث عبد الحي بختة 17
 مدير مخبر بحث نظار بمعباس 18
 مسؤوؿ المكتبة بف زرقة دمحم 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017يفري ف 12مـؤّرخ في  169قــرار رقـم 

 مستغانـم -عبد الحميد ابن باديس  بكّميـة الّمغــات األجنبّيــة بجامعة لقسـم الّمغــة االنجميزيــة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14فق الموا 1436رجب عاـ  52 المؤرخ في 125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   202

 

 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،

سنة  غشت 23 الموافق 1424الثانية عاـ  جمادى 24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ، يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الذي 2003

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة االنجميزيػة بكّمية الّمغػات األجنبّيػة بجامعة  -
 ،2016أكتوبر 09المؤّرخ في مستغانـ  -عبد الحميد ابف باديس

 

 يــقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة االنجميزيػة بكّمية الّمغػات األجنبّيػة بجامعة عبد 
 مستغانـ. -الحميد ابف باديس

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة االنجميزيػة بكّمية الّمغػات األجنبّيػة بجامعة عبد  :2المادة 
 مستغانـ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الحميد ابف باديس

مستغانـ، كّل فيما  -ابف باديسيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد  :3المادة 
  .يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةوالذي يحّدد ال 2017ري فيف 12 المـؤّرخ في 169ممحــق بالقــرار رقم 
 مستغانـم -عبد الحميد ابن باديس  بكّميـة الّمغــات األجنبّيــة بجامعة لقسـم الّمغــة االنجميزيــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ صارنو حناف 1
 رئيس القسـ ميراد ىواري  2
 أستاذ  وص عباس بح 3
 أستاذة عبد الحي بختة  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نظار بمعباس  5
 محاضرة قسـ "أ" أستاذة بنغروزي فاطمة الزىراء 6
 محاضرة قسـ "ب" أستاذة جعفري يسمينة  7
 مساعدة قسـ "أ" أستاذة عيسات جميمة 8
 مساعدة قسـ "أ" أستاذة عبد اليادي نادية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  170قــرار رقـم 

 مستغانـم -بكّميـة الّمغــات األجنبّيــة بجامعة عبد الحميد ابن باديس  لقسـم الّمغــة الفرنسيــة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 متّمـ،والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ وال

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ، يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الذي 2003

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

عبد وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة الفرنسيػة بكّمية الّمغػات األجنبّيػة بجامعة  -
 ،2015مارس  03المؤّرخ في مستغانـ  -الحميد ابف باديس

 

 يــقـــــرر
 

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

غػات األجنبّيػة بجامعة عبد الحميد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة الفرنسيػة بكّمية المّ 
 مستغانـ. -ابف باديس

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة الفرنسيػة بكّمية الّمغػات األجنبّيػة بجامعة عبد  :2المادة 
 مستغانـ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الحميد ابف باديس

مستغانـ، كّل فيما  -ـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديسيكّمف المدير العا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 والذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  12 المـؤّرخ  في 170ر رقم  ممحــق بالقــرا
 مستغانـم -بكّميـة الّمغــات األجنبّيــة بجامعة عبد الحميد ابن باديس  لقسـم الّمغــة الفرنسيــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـأستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس  عمارة عبد الرزاؽ 1
 رئيسة القسـ بف طيفور نادية 2
 أستاذ  ممياني الحاج 3
 أستاذة بشالغـ سميرة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف شييدة منصور 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تيرنيفي دمحم البدر 6
 مساعدة قسـ "أ" أستاذة مغراوي أمينة 7
 مساعدة قسـ "أ" أستاذة نياري ناجية 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  171قــرار رقـم 
 مستغانـم -بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة عبد الحميد ابن باديس  لقسـم ىندسـة الطرائــق

 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمعّدؿ والمتّمـ،والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، ا 1998
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أفريل  30المؤّرخ في  281وبموجب القرار رقـ  -

 ىندسػة الطرائػق بكّمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة مستغانـ،
نتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسػة الطرائػق بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة وبناًء عمى محضر ا -

 ،2016فيفري  28مستغانـ المؤّرخ في  -عبد الحميد ابف باديس
 

 يــقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسػة الطرائػق بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد 
 مستغانـ. -ابف باديس

ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسػة الطرائػق بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد : تحّدد القائمة االسمية 02المادة 
 مستغانـ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الحميد ابف باديس

مستغانـ، كّل فيما  -: يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس03المادة 
 تطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، ب

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  12المـؤّرخ في  171ممحــق بالقــرار رقـم 
 مستغانـم -عبد الحميد ابن باديس  بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة قسـم ىندســة الطرائــقل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ غزار موفق رضواف 1
 رئيس القسـ مرواني جياللي رضا 2
 أستاذ بستاني بف عودة 3
 أستاذ  غماري عبد الحميد 4
 أستاذ  جناد أدمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فداؽ أحمد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حمودي حبيب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوكبشة نور الديف 8
 مساعدة قسـ "ب" أستاذة مقيبس زىرة 9

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
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 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحدّ ، 2017فيفري  12مــؤّرخ  في  172قــرار رقـم 
 مستغانــم -لكّمية العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييــر بجامعة عبد الحميد بن باديس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013أفريل  30المؤرخ في  285لقرار رقـ وبموجب ا -

 العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة وعمػوـ الّتسػيير بجامعة مستغانـ،لكّميػة 
مػوـ الّتسػيير العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة وعلكّميػة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -

 ،2015ماي  27مستغانـ المؤّرخ في  -بجامعة عبد الحميد ابف باديس
 

 يــقـــــرر
 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة وعمػوـ الّتسػيير 
 مستغانـ. -بجامعة عبد الحميد ابف باديس

وعمػوـ الّتسػيير بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ، -عبد الحميد ابف باديس

مستغانـ، كل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :3المادة 
  العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 التعميم العالي والبحث العمميوزير                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  12 المؤّرخ في 172ممحـــق بالقـــرار رقم 
 مستغانــم -ـر بجامعة عبد الحميد بن باديسلكّمية العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـ

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الّتسييرر بابا عبد القادر 1
 عميد الكّمية براينيس عبد القادر 2
 ل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائ براىيمي عمر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية دواح بمقاسـ 4
 رئيس قسـ العمـو الّتجارية بوظراؼ الجياللي 5
 عمـو الّتسيير رئيس قسـ شاعة عبد القادر 6
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 رئيس قسـ العمـو االقتصادية وىراني مجدوب 7
 العمـو المالية والمحاسبةرئيس قسـ  بوزياف العجاؿ 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو الّتجارية يوسفي رشيد 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو الّتسيير بمقاسـ أدمحم 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية عامر عامر أحمد 11
 الية والمحاسبةرئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو الم تفالي بف يونس 12
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الّتجارية ممّثال لحمر عباس 13
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الّتجارية ممّثال مخفي أميف 14
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الّتسيير ممّثال بكار بشير 15
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية الممثّ  شريف طويل نور الديف 16
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية ممّثال بكريتي لخضر 17
 ممثل األساتذة المساعديف بف عامر مصطفى 18
 ممثمة األساتذة المساعديف حجار أسية 19
 مدير مخبر بحث العيد دمحم 20
 مسؤوؿ المكتبة الميدي بف خطاب دمحم 21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم ، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  173قــرار رقـم 
 مستغانـم -يس بكّميـة العموم االقتصادية والّتجارية وعموم الّتسيير بجامعة عبد الحميد ابن باد الّتجاريـة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ، 1998
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أفريل  30المؤرخ في  284وبموجب القرار رقـ  -

 وـ االقتصادية والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة مستغانـ،العمػوـ الّتجاريػة بكّمية العم
العمػوـ الّتجاريػة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 ،2015ماي 27المؤّرخ في مستغانـ  -عبد الحميد ابف باديسبجامعة وعموـ الّتسيير 
 

 رريــقـــــ
 

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

ة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية وعمـو القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ الّتجاريػ
 مستغانـ. -الّتسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس
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تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ الّتجاريػة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.مستغانـ -وعموـ الّتسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس

مستغانـ، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقسـم والذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017فيفري  12المؤّرخ في  173ممحــق بالقــرار رقم 
 غانـممست -عبد الحميد ابن باديس  بكّميـة العموم االقتصادية والّتجارية وعموم الّتسيير بجامعة العمـوم الّتجاريـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ يوسفي رشيد 1
 رئيس القسـ بوظراؼ الجياللي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوروبة أدمحم الحاج 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مخفي أميف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف زيداف الحاج 5
 قسـ "ب" أستاذ محاضر بف شني عبد القادر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" براىيمي عمر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يسعد عبد الرحمف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم ، 2017فيفري  12مـؤّرخ  في  174قــرار رقـم 
 مستغانـم -قتصادية والّتجارية وعموم الّتسيير بجامعة عبد الحميد ابن باديس بكّميـة العموم اال الّتسييــر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ، 1998
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسم 2013أفريل  30المؤرخ في  286وبموجب القرار رقـ  -

 عمػوـ الّتسػيير بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة مستغانـ،
عمػـو الّتسػيير بكّمية العمـو االقتصادية والّتجارية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 ،2015 ماي 27المؤّرخ في مستغانـ  -د ابف باديسعبد الحميبجامعة وعموـ الّتسيير 
 

 يــقـــــرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الّتسػيير بكّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو القائم

 مستغانـ. -التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس
 : تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الّتسػيير بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو2المادة 

 مستغانـ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس
مستغانـ، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :3المادة 

 البحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 
 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 لعالي والبحث العمميوزير التعميم ا                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقسـم والذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12المؤّرخ في  174ممحــق بالقــرار رقم 
 مستغانـم -عبد الحميد ابن باديس  عموم الّتسيير بجامعةبكّميـة العموم االقتصادية والّتجارية و  العمـوم الّتجاريـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ  بمقاسـ أحمد 1
 رئيس القسـ شاعة عبد القادر 2
 أستاذ  بابا عبد القادر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بكار بشير 4
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بف زيداف ياسيف 5
 مساعد قسـ "أ" أستاذ بف حمو عبد هللا 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوزياف العربي 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف عمي عائشة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مية لقسـم العمـوميحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  175قــرار رقـم 

 مستغانـم-عبد الحميد ابن باديس بكّميـة العموم االقتصادية والّتجارية وعموم الّتسيير بجامعة الماليـة والمحاسبـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،والمت
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
نتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ الماليػة والمحاسبػة بكّمية العموـ االقتصادية وبناًء عمى محضر ا -

 ،2015ماي  27مستغانـ المؤّرخ في  -والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس
 يــقـــــرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ مف المرسوـ التنفيذي  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػـو الماليػة والمحاسبػة بكّمية العموـ االقتصادية 
 مستغانـ. -امعة عبد الحميد ابف باديسوالّتجارية وعموـ الّتسيير بج

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ الماليػة والمحاسبػة بكّميػة العموـ االقتصادية  :2المادة 
 مستغانـ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس

مستغانـ، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العمـوم الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 2017فيفري  12المؤّرخ في  175ممحــق بالقــرار رقم  
 مستغانـم -عبد الحميد ابن باديس  بكّميـة العموم االقتصادية والّتجارية وعموم الّتسيير بجامعة الماليـة والمحاسبـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ تفالي بف يونس 1
 رئيس القسـ بوزياف العجاؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" العيد دمحم 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف حراث حياة 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أمعارفية الطيب 5
 مساعدة قسـ "أ" أستاذة أحمادوش نادية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوشيخي بوحوص 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عكرمي حمو دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمــوم ، 2017فيفري  12مـؤّرخ  في  176قــرار رقـم 

 مستغانـم -وعموم الّتسيير بجامعةعبد الحميد ابن باديس بكّميـة العموم االقتصادية والّتجارية  االقتصاديــة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13رخ في المؤ  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ة لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي 2013أفريل  30المؤرخ في  283وبموجب القرار رقـ  -

 العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة مستغانـ،
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العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 ،2015ماي 27المؤّرخ في تغانـ مس -عبد الحميد ابف باديسبجامعة والّتجارية وعموـ الّتسيير 

 

 يــقـــــرر
 

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

ء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية القائمة االسمية ألعضا
 مستغانـ. -وعموـ الّتسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية  :2المادة 
 مستغانـ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -سيير بجامعة عبد الحميد ابف باديسوعموـ التّ 

مستغانـ، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :3المادة 
 ث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح يخصو،
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 والذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 2017فيفري  12المؤّرخ في  176ممحــق بالقــرار رقم  
 مستغانـم -عبد الحميد ابن باديس  موم الّتسيير بجامعةبكّميـة العموم االقتصادية والّتجارية وع العمــوم االقتصاديــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ  عامر عامر أحمد 1
 رئيس القسـ وىراني مجدوب 2
 قسـ "أ" أستاذ محاضر بكريتي لخضر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شريف طويل نور الديف 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  عتو الشارؼ 5
 محاضر قسـ " ب " أستاذ كبداني سيدي أحمد 6
 محاضر قسـ " ب " أستاذ رمضاني دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وداف بوعبد هللا 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عامر مصطفى 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2017فيفري  12مــؤّرخ في  177قــرار رقم 

 مستغانـم -بجامعة عبد الحميد بن باديس لكّميـة األدب العربـي والفنـون 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 الحكومة، المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   211

 

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

ساتذة بالمجمس العممي لكّميػة األدب العربػي والفنػوف بجامعة عبد الحميد ابف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -
 ،2015فبراير  17مستغانـ المؤّرخ في  -باديس

 يــقـــــرر
 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة األدب العربػي والفنػوف بجامعة عبد الحميد ابف 
 مستغانـ. -باديس

فنػوف بجامعة عبد الحميد ابف تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة األدب العربػي وال: 2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ، -باديس

مستغانـ، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :3المادة 
 حث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء  2017فيفري  12المؤّرخ في  177ممحـــق  بالقـــرار رقم  
 نـممستغا -بجامعة عبد الحميد بن باديس المجمس العممي لكّميـة األدب العربـي والفنـون 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
األدب  قسـ رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف بف ناصر حنيفي 1

 العربػي
 عميد الكّمية بف يشو جياللي 2
 نائب العميد مكّمف بالبيداغوجيا سعيدي محّمد 3
 والبحت العممي  نائبة العميد مكّمفة بما بعد الّتدرج قجاؿ نادية 4
 رئيس قسـ األدب العربػي المكرـو سعيد 5
 الفنػوف  رئيس قسـ شريف سميماف 6
 لقسـ األدب العربػي رئيس الّمجنة العممية حاج عمي عبد القادر 7
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الفنػوف  حيفري نواؿ 8
 دب العربيعف قسـ األ ألساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثال شارؼ  لطروش 9
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفنػوف  ممّثمة كحمي عّمارة  10
 ممّثل األساتذة المساعديف مجاىد عبد القادر 11
 ممّثل األساتذة المساعديف بف عمر محّمد عبد المطيف 12
 مسؤوؿ المكتبة  بف زرقة محّمد 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  178قــرار رقـم 

 مستغانـم-بكّميـة األدب العربـي والفنـون بجامعة عبد الحميد ابن باديس لقســم األدب العربـي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52ي المؤرخ ف 125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003

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

لقسػـ األدب العربػي بكّمية األدب العربػي والفنػوف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية  -
 ،2015جانفي 27المؤّرخ في مستغانـ  -عبد الحميد ابف باديسبجامعة 

 

 يــقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ األدب العربػي بكّمية األدب العربػي والفنػوف بجامعة عبد 
 مستغانـ. -ف باديسالحميد اب

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ األدب العربػي بكّمية األدب العربػي والفنػوف بجامعة  :2المادة 
 مستغانـ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -عبد الحميد ابف باديس

مستغانـ، كّل فيما  -معة عبد الحميد ابف باديسيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2017فيفري  12المؤّرخ في  178ممحــق بالقــرار رقم  
 مستغانـم -عبد الحميد ابن باديس  بكّميـة األدب العربـي والفنـون بجامعة لقســم األدب العربـي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ  حاج عمي عبد القادر 1
 يس القسـرئ المكرـو سعيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حنيفي بف ناصر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لطروش الشارؼ 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" صديق ليمى 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ " حّمودي محّمد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب " دحماني نور الديف 7
 أستاذة محاضرة قسـ "ب " لوالسي ىوارية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مطيفبف عمر دمحم عبد ال 9
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  179قــرار رقـم 
 مستغانـم -بكّميـة األدب العربـي والفنـون بجامعة عبد الحميد ابن باديس  لقســم الفنــون 

 

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 شاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،والمتضّمف إن
غشت سنة  23الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
عبد بجامعة لقسػـ الفنػوف بكّمية األدب العربػي والفنػوف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية  -

 ،2015جانفي 26المؤّرخ في مستغانـ  -الحميد ابف باديس
 

 يــقـــــرر
 

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

نػوف بكّمية األدب العربػي والفنػوف بجامعة عبد الحميد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ الف
 مستغانـ. -ابف باديس

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ الفنػوف بكّمية األدب العربػي والفنػوف بجامعة عبد  :2المادة 
 مستغانـ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الحميد ابف باديس

مستغانـ، كّل فيما  -ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديسيكمّ : 3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  12المؤّرخ في  179ممحــق بالقــرار رقم 
 مستغانـم -بكّميـة األدب العربـي والفنـون بجامعة عبد الحميد ابن باديس  لقســم الفنــون 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمجنة العممية لمقسـ أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة ا حيفري نواؿ 1
 رئيس القسـ شريف سميماف 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" قجاؿ نادية 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" كحمي عّمارة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جمعي رضا 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" منصور كريمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مسعدي الّطيب 7
 "أ"أستاذة مساعدة قسـ  شرقي ىاجر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد اإللو محّمد كماؿ 9
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  12مــؤّرخ في  180قــرار رقـم 
 مستغانــم -وعمـوم الّتسييــر بجامعة عبد الحميد بن باديس  لكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998 ليو سنةيو  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013أفريل  30المؤرخ في  279وبموجب القرار رقـ  -

 ستغانـ،لكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة م
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة عبد الحميد بف  -

 ،2015فيفري   24مستغانـ المؤّرخ في  -باديس
 يــقـــــرر

 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة عبد الحميد ابف 
 مستغانـ. -باديس

 -جمس العممي لكّميػة العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة عبد الحميد ابف باديستحّدد القائمة االسمية ألعضاء الم :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ،

مستغانـ، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء  2017فيفري  12المؤّرخ في  180ممحـــق بالقـــرار رقم 
 مستغانــم -جامعة عبد الحميد بن باديس ب المجمس العممي لكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ ىندسة الطرائق ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل األساتذة رئيس المجمس العممي لمكّمية، بستاني بف عودة 1
 عميد الكّمية جناد أدمحم 2
 طمبةنائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بال فداؽ أحمد 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف دوخة دمحم 4
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية دمحمية رشيد 5
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية العربي بقالوز حاج 6
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 والمعمارية  قسـ اليندسة المدنية رئيس عفوف دمحم 7
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق مرواني دمحم رضا جياللي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية قشيشي حسيف 9
 اليندسة الكيربائية رئيس المجنة العممية لقسـ بوقرط عبد القادر 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية والمدنية بف داني كريـ 11
 لقسـ ىندسة الطرائق رئيس المجنة العممية غزار موفق رضواف 12
 اليندسة الميكانيكية قسـ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف حوات سمير 13

 قسـ اليندسة الميكانيكية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف زناسني رمضاف 14
 قسـ اليندسة الكيربائية ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف بف وذنيف ىجيرة 15
 قسـ اليندسة الكيربائية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف مراح مصطفى 16
 والمعمارية  قسـ اليندسة المدنية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف بوحمو نصرالديف 17
 والمعمارية  قسـ اليندسة المدنية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف بف عناف عبد القادر 18
 قسـ ىندسة الطرائق ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف غماري عبد الحميد 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوحموفة أحمد 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خديـ دمحم أميف 21
 مديرة مخبر بحث ميمي مميكة 22
 مديرة مخبر بحث عبد المالؾ فتيحة 23
 حثمدير مخبر ب عزيز زوبير 24
 مدير مخبر بحث صادوؽ أحمد 25
 مدير مخبر بحث قادري طاىر 26
 مدير مخبر بحث حيموري سميماف 27
 مدير مخبر بحث بف توامي عبد اليادي 28
 مدير مخبر بحث رطيل نور الديف 29
 مسؤوؿ المكتبة  بوخريصة منصور 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017فيفري   12مـؤّرخ  في  181قــرار رقـم 

 مستغانـم -بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة عبد الحميد ابن باديس  اليندســة الميكانيكيــة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52 المؤرخ في 125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي، الذي يحّدد صالحيات وزير
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكيػة بكّمية العموـ والتكنولوجيا  -

 ،2016فيفري  28مستغانـ المؤّرخ في  -بجامعة عبد الحميد ابف باديس
 يــقـــــرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكيػة بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد 
 مستغانـ. -الحميد ابف باديس

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكيػة بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  :2المادة 
 مستغانـ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -عبد الحميد ابف باديس

مستغانـ، كّل فيما  -لييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديسيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 ستاذ طاىر حجاراأل                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  12المـؤّرخ في  181ممحــق بالقــرار رقـم 
 مستغانـم -عبد الحميد ابن باديس  بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة لقسـم اليندســة الميكانيكيــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ قشيشي حسيف 1
 القسـ رئيس دمحمية رشيد 2
 أستاذ صادوؽ أحمد 3
 أستاذ  زناسني رمضاف 4
 أستاذ  رطيل نور الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف دوخة دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خياط دمحم أميف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ولد سعيد بمقاسـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مجاىد بف ديدة 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مـؤّرخ  في  182قــرار رقـم 
 مستغانـم-عبد الحميد ابن باديس بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة لقسـم اليندســة الكيربائيــة

 

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

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 لذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،ا
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أفريل  30المؤّرخ في  282وبموجب القرار رقـ  -

 اليندسػة الكيربائيػة بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة مستغانـ،
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بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة الكيربائيػة بكّمية العموـ والتكنولوجيا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 ،2016فيفري  28مستغانـ المؤّرخ في  -بجامعة عبد الحميد ابف باديس

 

 يــقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الكيربائيػة بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد 
 مستغانـ. -الحميد ابف باديس

العممية لقسـ اليندسػة الكيربائيػة بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2المادة 
 مستغانـ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -عبد الحميد ابف باديس

مستغانـ، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  يخصو، بتطبيق ىذا

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  12المـؤّرخ في  182ممحــق بالقــرار رقـم  
 مستغانـم -بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة عبد الحميد ابن باديس  يندســة الكيربائيــةلقسـم ال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بوقرط عبد القادر 1
 رئيس القسـ العربي بقالوز حاج 2
 أستاذة ميمي مميكة 3
 أستاذ  حضري بغداد 4
 محاضرة قسـ "أ" أستاذة ىجيرة بف وذنيف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مراح مصطفى 6
 مساعد قسـ "أ" أستاذة عماري حمزة 7
 أستاذ مساعد قسـ "ا" عز الديف دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نة العممية لقسـم يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المج، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  183قــرار رقـم 

 مستغانـم-عبد الحميد ابن باديس بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة اليندسـة المدنيـة والمعماريـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، المعّدؿ،والمتضّمف تعييف أ 
يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ، 1998
 غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أفريل 30خ في المؤرّ  280وبموجب القرار رقـ  -
 اليندسػة المدنيػة والمعماريػة بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة مستغانـ،

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة والمعماريػة بكّمية العمـو  -
 ،2016فيفري  28مستغانـ المؤّرخ في  -لوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديسوالتكنو 

 

 يــقـــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة والمعماريػة بكّمية العموـ والتكنولوجيا 
 مستغانـ. -بجامعة عبد الحميد ابف باديس

عموـ والتكنولوجيا : تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة والمعماريػة بكّمية ال02المادة 
 مستغانـ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة عبد الحميد ابف باديس

مستغانـ، كّل فيما  -: يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس03المادة 
 ـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعمي

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 التعميم العالي والبحث العممي وزير                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  12المـؤّرخ في  183ممحــق بالقــرار رقـم 
 مستغانـم -عبد الحميد ابن باديس  التكنولوجيـا بجامعةبكّميـة العمـوم و  لقسـم اليندسـة المدنيـة والمعماريـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بف داني كريـ 1
 رئيس القسـ عفوف دمحم 2
 أستاذ بف عناف عبد القادر 3
  أستاذ  قادري طاىر 4
 أستاذ  ميسـو حنيفي 5
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  بوحمو نصر الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مميكي مصطفى 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بكوش دمحم  سعيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حبار نبيل 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـّدد القائمـة االسمية، 2017فيفري  12مـؤرخ في  184قــرار رقـم 

 1سطيف -حات عباسألعضاء المجمس العممي لجامعة فر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 أّوؿ غشت سنةالموافق   1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، المتضمف إنشاء جامعة سطيف،و  1989
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2013فيفري  19المؤّرخ في  93وبموجب القرار رقـ  -
 ، المعّدؿ،1لجامعة سطيف

، 07المؤّرخة في  1سطيف -ضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة فرحات عباسوبناًء عمى محا -
 ،2016جانفي  13و 12، 11

 يــقـــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1سطيف -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس
، وفقا لمجدوؿ الممحق 1سطيف -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس :2المادة 

 بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 1سطيف -تعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباسيكمف المدير العاـ لم :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2017 فيفري  12في ئر حرر بالجزا                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمـة االسمية 2017فيفري  12خ في المـؤر  184ممحــق بالقـرار رقـم 
 1سطيف -ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة جناف عبد المجيد 1

والتأىيل الجامعي نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث  ذويبي عبد المالؾ 2
 والبحث العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج

نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ  مساىل نور الديف 3
 والتظاىرات العممية

ويف نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتك حرز هللا داود 4
 المتواصل والشيادات والتكويف العالي في التدرج

 نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو كامل نجاة 5
 عميد كمية العمـو لوعيل لعياشي 6
 عميد كمية التكنولوجيا خرموش أحمد 7
 يرعميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسي بمميدي عبد الوىاب 8
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة  غرزولي رشيد 9
 عميد كمية الطب لعوامري سميماف 10
 مدير معيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض شابو موالي شارؼ 11
 مدير معيد البصريات وميكانيؾ الدقة بوعواجة نور الديف 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو معوش جماؿ 13



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   220

 

 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا سعودقالؿ م 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة زروؽ دمحم مييوب 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عماري عمار 16
 رئيسة المجمس العممي لكمية الطب جابي فريدة 17
 المجمس العممي لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقة رئيس فمكاوي أحمد 18
 رئيس المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض جميمي عبد الرزاؽ 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو شرقي عبد الحميد 20
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو سطيفي فاطمة 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا بف عاشور جعفر 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا ناصف الساسي 23
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير قطاؼ ليمى 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بورغدة حسيف 25
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب توابتي سياـ العمجة 26
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب قماش سعاد 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد البصريات وميكانيؾ الدقة حمودة عبد المطيف 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد البصريات وميكانيؾ الدقة بمخير نبيل 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض شوقي عمي 30
 ل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية وعمـو األرضممثّ  كبيش عبد الحكيـ 31
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف أوحيد صورية 32
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مرابط ساعد 33
 مدير وحدة بحث حميدوش دمحم 34
 مدير وحدة بحث دماغ نصر الديف 35
  2أستاذ بجامعة باتنة  حمودة شعباف 36
 بجاية -أستاذة بجامعة عبد الرحمف ميرة مداني خضير 37
 مسؤوؿ المكتبة المركزية قطاؼ لخضر 38

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم، 2017فيفري  12مؤرخ في  185قرار رقم 

 الجمفة -وم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشوربكمية العم المالية والمحاسبة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لجمفة، المعّدؿ والمتّمـ،إنشاء جامعة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بكمية العموـ االقتصادية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة -

 ،2016ديسمبر  05الجمفة المؤّرخ في  -والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور
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 يــقـــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
عّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، الم2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية والعمـو 
 الجمفة. -التجارية وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور

مية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور

الجمفة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 
 ذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ى بتطبيق

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2017فيفري   12المـؤرخ في  185ممحــق بالقـرار رقـم 
 الجمفة -بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور وم المالية والمحاسبةالعم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ رابحي مختار 1
 رئيس القسـ بف مسعود عطا هللا 2
 ـ "أ"أستاذ محاضر قس شعباف أعمر سعيد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عيجولي خالد 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قماف عمر 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جرد نور الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" جريبيع فريد 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" قصري سعد 8
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017فيفري  12مؤرخ في  186قرار رقم 

 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي عموم األرض والكون بكمية عموم الطبيعة والحياة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 متضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،وال
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
غشت سنة  23ق المواف 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  706قـ وبموجب القرار ر   -

 بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة جيجل، عموـ األرض والكوف 
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 بكمية عموـ الطبيعة والحياة وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف  -
 ، 2017جانفي  10و 2016ديسمبر  13جيجل المؤّرخة في  -ة دمحم الصديق بف يحيبجامع

 

 يــقـــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ى2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة 
 جيجل. -دمحم الصديق بف يحي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكمية عموـ الطبيعة والحياة  :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الصديق بف يحيبجامعة دمحم 

جيجل، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  12المـؤرخ في  186ممحــق بالقـرار رقـم 
 جيجل -لقسم عموم األرض والكون بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي

 الصفـة باالسم والمقـ الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ مبروؾ فاتح 1
 رئيس القسـ طكوؾ مصطفى 2
 أستاذ  بوزنوف عز الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دبيش طو حسيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف زايد رياض 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" درويش عبد المالؾ 6
 ساعدة قسـ "أ"أستاذة م خروبة حسيبة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بغداد عبد المالؾ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  12مؤرخ في  187قرار رقم 

 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي لكمية عموم الطبيعة والحياة
 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ،والمتضمف إنشا 2003
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   223

 

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2013ديسمبر  23المؤّرخ في  1009وبموجب القرار رقـ  -
 لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جيجل، المعّدؿ،

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف  انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكميةوبناًء عمى محاضر  -
 ،2017 جانفي 10و 2016ديسمبر  06جيجل المؤّرخة في  -يحي

 

 يــقـــــرر
 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف 
 جيجل.  -يحي

الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ  :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -يحي

جيجل، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017فيفري  12في   المؤرخ 187ممحـــق بالقــرار رقم  
 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة

 الصفـة والمقـباالسم  الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض والكوف  بوزنوف عز الديف 1
 عميد الكمية  لغوشي السعيد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ايدوي الطيب 3
 بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما  بف زايد رياض 4
 رئيس قسـ عمـو المحيط والعمـو الفالحية بوالجدري دمحم 5
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياة شير الديف الصادؽ 6
 رئيس قسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بوحوس مصطفى 7
 وبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية لميكررئيسة قسـ ا رولة ساجية)ـ( موساوي  8
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  طكوؾ مصطفى 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المحيط والعمـو الفالحية كسرلي عمر 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياة أومدور عبد القادر 11
 جنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخمويةرئيس الم كبيش دمحم 12
 وبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية رئيس المجنة العممية لقسـ الميكر خنوؼ الطارؽ  13
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو األرض والكوف  مبروؾ فاتح 14
 زيئية والخمويةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا الج لحوؿ مصباح 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف العايب السعيد 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف خروبة حسيبة 17
 مدير مخبر بحث دبيش طو حسيف 18
 مدير مخبر بحث معياش بوعالـ 19
 مدير مخبر بحث صيفور دمحم 20
 مدير مخبر بحث رشرش حسيف 21
 مسؤوؿ المكتبة بوجريدة أحسف 22

ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ  ـ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مؤرخ في  188قرار رقم 
 سعيدة -بجامعة موالي الطاىر لقسم اإللكترونيك بكمية التكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ  2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013نوفمبر  24المؤّرخ في  909وبموجب القرار رقـ  -

 بكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة، اإللكترونيؾ
ية التكنولوجيا بجامعة موالي بكم وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ -

 ،2016أكتوبر  18سعيدة المؤّرخ في  -الطاىر
 يــقـــــرر

 

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

 سعيدة. -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر
 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر :2المادة 

 ا القرار.سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذ
سعيدة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2017فيفري  12في   المؤرخ 188ممحــق بالقـرار رقـم 

 سعيدة -بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر المجنة العممية لقسم اإللكترونيك
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ جمولي بوعزة 1
 رئيس القسـ ديدامو مي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عربوش عمر 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ادريس خوجة فاطمة الزىراء 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بوعسرية فاطمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عمو ياسيف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوحميدي رشيد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شامي نذير 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بربار رضواف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12مؤرخ في  189رقم  قرار
 سعيدة -بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر لقسم اإلعالم اآللي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 ظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013نوفمبر  24المؤّرخ في  910وبموجب القرار رقـ  -

 اإلعالـ اآللي بكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة،
مية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العم -

 ،2016أكتوبر  16سعيدة المؤّرخ في  -الطاىر
 يــقـــــرر

 

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

 سعيدة. -االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي  :2المادة 

 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الطاىر
سعيدة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017فيفري  12 المـؤرخ في 189ممحــق بالقـرار رقـم 

 سعيدة -بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـأستاذ محاض حمو رضا محػمد 1
 رئيس القسـ العقباني أحمد شوقي 2
 أستاذ عباس عكاشة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أميف عبد المالؾ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أجير نور الديف 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" درقاوي رقية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خبزاوي عبد القادر 7
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 لمجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء ا، 2017فيفري   12مؤرخ في  190قرار رقم 
 سعيدة -بجامعة موالي الطاىر تقني بكمية التكنولوجيا لقسم اإللكترو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ،المتضمف إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية  2013نوفمبر  24المؤّرخ في  908وبموجب القرار رقـ  -

 بكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة، اإللكتروتقني
بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني -

 ،2016أكتوبر  19سعيدة المؤّرخ في  -الطاىر
 يــقـــــرر

 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48اـ المادة تطبيقا ألحك المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

 سعيدة. -ىراالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطا
 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر: 2المادة 

 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
خصو، سعيدة، كل فيما ي -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر: 3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017فيفري   12المـؤرخ في 190ممحــق بالقـرار رقـم 
 سعيدة -بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر ة لقسم اإللكتروتقنيالمجنة العممي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ حرطاني قادة 1
 رئيس القسـ مكاوي محػمد 2
 أستاذ ميمود يحي 3
 أستاذ مزوار عبد القادر 4
 أستاذ  مزياف رشيد 5
 محاضر قسـ "أ" أستاذ ميمودي عبد هللا 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" روتي ادريس 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ارزاؽ قدور 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعباف شريف 9
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  12في  مؤرخ  191قرار رقم 
 سعيدة -بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر المدنية والري  لقسم اليندسة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 معّدؿ والمتّمـ،المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، ال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم 2013نوفمبر  24المؤّرخ في  911وبموجب القرار رقـ  -

 اليندسة المدنية والري بكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية التكنولوجيا بجامعة  -

 ،2016أكتوبر  17سعيدة المؤّرخ في  -موالي الطاىر
 يــقـــــرر

 

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

والي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية التكنولوجيا بجامعة م
 سعيدة. -الطاىر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي  :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الطاىر

سعيدة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاءالذي يحدد القائمة االسمية أل 2017فيفري  12 المـؤرخ في 191ممحــق بالقـرار رقـم 
 سعيدة -بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر لمجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري ا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ قاسي عبد الحكيـ 1
 رئيس القسـ مجبر عبد هللا 2
 أستاذ حزاب عبد الكريـ 3
 ذأستا غالي مرزوؽ  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يمس فؤاد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" درفوؼ فتح هللا منير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حفياف محػمد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كرنو نسيـ 8

ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017فيفري  12مؤرخ في  192قرار رقم 
 سعيدة -المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عّدؿ والمتّمـ،المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، الم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ي الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم 2013نوفمبر  24المؤّرخ في  907وبموجب القرار رقـ  -

 لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة، المعّدؿ،
سعيدة  -التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 ،2016 أكتوبر 24المؤّرخ في 
 يــقـــــرر

 

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

 سعيدة. -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر
سعيدة، وفقا  -ي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىرتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
سعيدة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 

 .بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 العممي وزير التعميم العالي والبحث                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية 2017فيفري  12في  المؤرخ  192ممحـــق بالقــرار رقم  
 سعيدة -ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  اب عبد الكريـحز  1

 اليندسة المدنية والري 
 عميد الكمية بومديف العربي 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مزوار عبد القادر 3
 اسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدر  خاطر معمر 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  مجبر عبد هللا 5
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي العقباني أحمد شوقي 6
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 رئيس قسـ اإللكتروتقني  مكاوي دمحم 7
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ دامو ميدي 8
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق داودي سفياف 9
 يس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري  رئ قاسي عبد الحكيـ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي حمو رضا دمحم 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني حرطاني قادة 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ  جمولي بوعزة 13
 اذية عف قسـ اليندسة المدنية والري  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األست دراس بومديف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي عباس عكاشة 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني ميمود يحي 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني ميمودي عبد هللا 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ س خوجة فاطمة الزىراءادري 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ بوعسرية فاطمة 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق غالي نور الديف 20
 ساعديفممّثل عف األساتذة الم بربار رضواف 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شامي نذير 22
 مدير مخبر بحث أميف عبد المالؾ 23
 مدير مخبر بحث بوعزة بوبكر الصديق 24
 مسؤولة المكتبة بوعزة خديجة 25

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية ألعضاء المجنة العممية لقسميحّدد القائمة االسم، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  193قـرار رقم 

 البويـرة -أكمـي محنـد أولحـاج  بجامعة بكّمية اآلداب والّمغات الّمغـة والثقافـة األمازيغيـة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،والمتضّمف 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
يونيو سنة  4الموافق  1433ـ رجب عا 14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة، 2012
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بكّمية اآلداب والّمغات نة العممية لقسـ الّمغػة والثقافة األمازيغيةبالمج وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 ،2016فيفري  03المؤّرخ في  البويرة -أكمي محند أولحاج بجامعة
 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة والّثقافػة األمازيغيػة بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة 
 البويرة. -أكمي محند أولحاج

ية لقسـ الّمغػة والّثقافػة األمازيغيػة بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار 

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  12المـؤّرخ في  193ممحــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  فـة األمازيغيـة لقسم الّمغـة والثقا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، رئيس المجنة العممية لمقسـ "أ"أستاذ هحاضر قسن محرازي محند 1
 رئيس القسـ كورداش مولود 2
 أستاذ  جالوي دمحم 3
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بردوس نادية 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ابدي قنيعةر  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شبيب نبيل 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" إدريسي نبيمة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" دويؾ رزيقة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  194قـرار رقم  
 البويـرة -أكمـي محنـد أولحـاج  بجامعة بكّمية اآلداب والّمغات الّمغـة واألدب العربـي لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ، المعّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سنة  غشت23الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الذي 2003
 2012 سنة يونيو 4 الموافق 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 واألدب العربػي بكّمية اآلداب والّمغات بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 ،2016أفريل18المؤّرخ في  البويرة -أكمي محند أولحاج بجامعة
 

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

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424
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بجامعة أكمي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب العربػي بكّمية اآلداب والّمغات
 البويرة. -محند أولحاج

 بجامعة اآلداب والّمغاتالّمغػة واألدب العربػي بكّمية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو، -أكمي محند أولحاج يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 
 لبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا بتطبيق

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 عالي والبحث العمميوزير التعميم ال                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  12المـؤّرخ في  194ممحــق بالقــرار رقم  
 البويـرة -محنـد أولحـاج بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة أكمـي  لقسم الّمغـة واألدب العربـي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، رئيس المجنة العممية لمقسـ أستاذ حيدوش أحمد  1
 رئيس القسـ طيبي عيسى  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عيساوي عبد الرحماف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعدوف سالـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مموؾ رابح 5
 محاضرة قسـ "أ"أستاذة  قاسي صبيرة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" رشاـ فيروز 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جوادي إلياس 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" لعموري أمينة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  195قـرار رقم 

 البويـرة -أكمـي محنـد أولحـاج  بجامعة بكّمية اآلداب والّمغات األدب والّمغـة الفرنسيـة قسمل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سنة  غشت 23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 المعّدؿ والمتّمـ، يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 متضّمف إنشاء جامعة البويػرة،وال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بكّمية اآلداب والّمغات نسيػةبالمجنة العممية لقسـ األدب والّمغػة الفر  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 ،2016فيفري  3المؤّرخ في  البويرة -أكمي محند أولحاج بجامعة
 

 يــقـــــرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48 تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى:
ور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذك2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بجامعة بكّميػة اآلداب والّمغػات القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والّمغػة الفرنسيػة
 البويرة. -أكمي محند أولحاج

 بجامعة داب والّمغاتبكّمية اآل األدب والّمغػة الفرنسيػة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو، -أكمي محند أولحاج يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 
 حث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب بتطبيق

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
 لي والبحث العمميوزير التعميم العا                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  12المـؤّرخ في  195ممحــق بالقــرار رقم  
 البويـرة -محنـد أولحـاج بجامعة أكمـي  بكّمية اآلداب والّمغات لقسم األدب والّمغـة الفرنسيـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ  أستاذ محاضر قسـ بوسيقع عيسى 1
 رئيس القسـ  سبيح رضا 2
 محاضرة قسـ "ب" أستاذة سكراف فاطمة الزىراء 3
 محاضرة قسـ "ب" أستاذة أيت مختار حفيظة 4
 ـ "أ"أستاذ مساعد قس ميمودي يوغرطة 5
 "أ" أستاذ مساعد قسـ لراشي سفياف 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" حسيف يوسف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017فيفري  12مـؤّرخ في  196قـرار رقم 

 البويـرة -ج أكمـي محنـد أولحـا بجامعة لكّميـة اآلداب والّمغـات لمجمس العمميا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة أكمي محند أولحاج -

 ،2016ماي  3البويرة المؤّرخ في 
 يــقـــــرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  األولى:المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -أكمي محند أولحاج تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة
 البويرة.

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة أكمي محند أولحاج :02المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. البويرة،

البويرة، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :03المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    
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 سمية ألعضاءالذي يحّدد القائمة اال 2017فيفري  12المؤّرخ في   196  ممحـــق بالقـــرار رقم
 البويـرة -بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  المجمس العممي لكّميـة اآلداب والّمغـات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة واألدب العربي سعدوف سالـ 1
 عميد الكّمية جالوي دمحم 2
 نائبة العميد المكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة كاىنةدحموف  3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية طيراوي بوعالـ 4
 رئيس قسـ الّمغة واألدب العربي طيبي عيسى 5
 رئيس قسـ األدب والّمغة الفرنسية سبيح رضا 6
 قسـ الّمغة والّثقافة األمازيغية رئيس كورداش مولود 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي حيدوش احمد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ األدب والّمغة الفرنسية بوسيقع عيسى 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الّمغة والّثقافة األمازيغية محرازي محند 10
 ة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة واألدب العربيممّثمة األساتذ بف عمية نعيمة 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ميمودي يوغرطة 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قادة يعقوب 13
 مدير مخبر بحث عيساوي عبد الرحمف 14
 مدير مخبر بحث مموؾ رابح 15
 مسؤولة المكتبة نجاري سامية 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء، 2017فيفري  12مـؤرخ في  197قــرار رقـم 

 البويـرة -المجمس العممي لجامعة أكمـي محنـد أولحـاج 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015 مايو سنة 14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
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 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2013مارس  18المؤّرخ في  173وبموجب القرار رقـ  -
 لجامعة البويرة،

 05البويػرة المؤّرخ في  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة أكمػي محنػد أولحػاج  -
 ،2016ماي 

 يــقـــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 البويػرة. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أكمػي محنػد أولحػاج 
البويػرة، وفقا لمجدوؿ  -سمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أكمػي محنػد أولحػاج تحدد القائمة اال :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
البويػرة، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمػي محنػد أولحػاج  :3المادة 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية
 2017 فيفري  12في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 الذي يحّدد القائمـة االسمية ألعضاء 2017فيفري  12المـؤرخ في  197ممحــق بالقـرار رقـم 

 البويـرة -المجمس العممي لجامعة أكمـي محنـد أولحـاج 
 الصفـة م والمقـباالس الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة زيرؽ موسى 1

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث  شيباف دمحم 2
 العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 جية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةنائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخار  معزوز عمي 3

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  عيساوي دمحم 4
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

 يونائب مدير الجامعة مكّمفة بالتنمية واالستشراؼ والتوج عمي زياف محند واعمر 5
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية  مخموؼ كماؿ 6
 عميد كمية اآلداب والمغات جالوي دمحم 7
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير فرج شعباف 8
 عميد كمية العمـو والعمـو التطبيقية عرباوي أحسف 9
 إلنسانية عميدة كمية العمـو االجتماعية وا بف عالية وىيبة 10
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض موني لطفي 11
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية مزاري فاتح 12
 مدير معيد التكنولوجيا عبد الباقي نور الديف 13
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية   حمودي ناصر 14
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 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات  الـسعدوف س 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  فراح رشيد 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والعمـو التطبيقية  لونيسي حكيـ 17
 اإلنسانيةرئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية و  جب هللا الطيب 18
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض زوقاع فاتح 19
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية شريفي مسعود 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية قتاؿ حمزة 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية  ميلونيسي ع 22
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات  مموؾ رابح 23
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات  قاسي صبيرة 24
 األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ممّثل األساتذة ذوي مصّف  قرومي حميد 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  يحياوي سمير 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والعمـو التطبيقية بف عباس عبد الرحيـ 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والعمـو التطبيقية بف سعيد سمير 28
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بوماجف صميحة 29
 رضممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األ دحموف فريد 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية  بوحاج مزياف 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية  ساسي عبد العزيز 32
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوديسة كريـ 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ي بشيربحر  34
 أستاذ بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة  بوطارف دمحم اليادي 35
 بجاية -أستاذة بجامعة عبد الرحمف ميرة مداني خضير 36
 مسؤوؿ المكتبة المركزية حميد عمار 37

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن إنشاء األقسام 2017فيفري  13مؤرخ في  198رقم  قرار

 المكونة لمعيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بمغنية
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 30الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي و القواعػد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2013اير سنة ين 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016أفريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بمغنية،
 يــقـــــرر

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05تنفيذي رقـ مف المرسوـ ال 30: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء القسـ المكوف لمعيد  2005غشت سنة  16الموافق 

 العموـ والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بمغنية.
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 القسـ التالي: –تنشأ لدى معيد العموـ والتكنولوجيا   :2المادة 
 .الري قسـ  -

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بمغنية، كل فيما  ةيكمف كل مف الساد: 3 المادة
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

 2017 فيفري  13في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد2017فيفري  13مؤرخ في  199قم ر  قرار
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بمغنية

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 30القواعػد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة  الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي و
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016أفريل سنة  11الموافق  1437عاـ رجب  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بمغنية،
 يــقـــــرر

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  30تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لمكوف لمعيد والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء القسـ ا 2005غشت سنة  16الموافق 

 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى المركز الجامعي بمغنية.
 القسـ التالي: –تنشأ لدى معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير   :2المادة 

 قسـ العمـو االقتصادية. -
دير المركز الجامعي بمغنية، كل فيما المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف وم ةيكمف كل مف الساد :3 المادة

 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  
 2017 فيفري  13في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد2017فيفري  13مؤرخ في  200 رقم قرار

 الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بمغنية
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   237

 

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

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

 2016أفريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بمغنية،

 ـــرريــقــ
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  30تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:
و المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء القسـ المكوف لمعيد  2005غشت سنة  16الموافق 

 الحقوؽ والعموـ السياسية لدى المركز الجامعي بمغنية.
 القسـ التالي: –أ لدى معيد الحقوؽ والعموـ السياسية تنش  :2المادة 

 قسـ الحقوؽ. -
المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بمغنية، كل فيما  ةيكمف كل مف الساد :3 المادة

 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  
 2017 فيفري  13في حرر بالجزائر                                                                                                    

 يوزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد2017فيفري  13مؤرخ في  201رقم  قرار

 مركز الجامعي بمغنيةاآلداب والمغات لدى ال
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2005شت سنة غ 16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 30الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي و القواعػد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016أفريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بمغنية،
 يــقـــــرر

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  30تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء القسـ المكوف لمعيد  والمذكور 2005غشت سنة  16الموافق 

 اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بمغنية.
 القسـ التالي: –تنشأ لدى معيد اآلداب والمغات   :2المادة 

 قسـ المغة واألدب العربي. -
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الجامعي بمغنية، كل فيما  المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز ةيكمف كل مف الساد :3 المادة
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

 

 2017 فيفري  13في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد معايير االنتقاء لـمـقـبـول، 2017فيفري  16مـؤرخ فـي 204رقـم  قرار
 2017فـي بـرنـامـج التـكـويـن اإلقامي بـالـخـارج لفائدة الطمبة بعنوان سـنـة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف إنشاء شيادة الدكتوراه في العمـو الطبية، 1974سنة المؤرخ في أوؿ أكتوبر  200-74بمقتضى المرسـو رقـ  -
 2014يوليو سنة  06الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تنظيـ التكويف وتحسيف المستوى بالخارج وتسييرىما،
، 2015مايو سنة   14الموافق  1436عاـ رجب  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتعمق بالتكويف في الدكتوراه، وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ، 1998
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
 

 يــقـــــرر
 

 الفصل األول
 أحكام عامة 

 1435رمضاف عاـ   08المؤرخ في  196-14رقـ  الرئاسي المرسوـمف   32ألحكاـ المادة  : تطبيقاالمادة األولى
 27المواد تطبيق  كيفيات إلى تحديد المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار 2014سنة  يوليو 06 لموافقا
 06الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14رقـ  الرئاسي المرسوـمف  29و 28و

 والمذكور أعاله.   2014يوليو سنة 
إجباريا، إلى برامج التعاوف الدولي،  ،2017بعنواف سنة  برنامج التكويف اإلقامي بالخارج،يستند  :2المادة 

 شراكة، واالتفاقيات الدولية ما بيف الجامعات، ويخص:واتفاقيات ال
 التكويف في الطور الثاني لفائدة الطمبة الذيف يحّضروف شيادة الماستر. 
 الدكتوراه. التكويف في الطور الثالث، والتكويف لفائدة الطمبة المسجميف لتحضير أطروحة 
  المتخصصة في العمـو الطبية.التكوينات 

 ب المعتمدة وفقا لإلجراءات التنظيمية السارية المفعوؿ.تحّدد المياديف والشع
  :يخص التكويف اإلقامي في الخارج :3المادة 

 .البرامج الوطنية المستفيدة مف منح 
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 .البرامج ما بيف الحكومات 
 .العروض الصادرة عف المؤسسات أو الييئات األجنبية المعترؼ بيا 

 

 

 الفصل الثاني
 شروط وكيفيات التطبيق

 06الموافق  1435رمضاف عاـ   08 المؤرخ في 196-14رقـ الرئاسي  مف المرسوـ 27لممادة  : طبقا4 المادة
والمذكور أعاله، يجب أف تتوفر في الطمبة المرشحيف لمتكويف اإلقامي في الخارج  2014سنة  يوليو

 الشروط التالية:
 لمسار الجامعي دوف إعادة رشح مرتبا، حسب المعدالت العامة المحصل عمييا خالؿ اتأف يكوف الم

في الدفعة لمشعب أو التخصصات  األوائل( 03) بيف الطمبة الثالثةمف  السنة في نفس مسار التكويف،
 .المعتمدة عمى الصعيد الوطني

رشح مف تحويل مف مؤسسة جامعية إلى مؤسسة جامعية أخرى، توفي حالة ما إذا استفاد الطالب الم
 تؤخذ بعيف االعتبار النقاط التي تحصل عمييا في المؤسسة األصمية.خالؿ مسار الدراسة الجامعية، 

 31/12/2017رشح بتاريخ تأف ال يتعدى سف الم : 
 سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة الميسانس، 23 -
، شيادة ميندس معماري أو سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة الماستر، شيادة ميندس دولة  25 -

 شيادة دكتور بيطري، دكتور في طب األسناف، دكتور في الصيدلة. رية،ماستر في اليندسة المعما
 سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة دكتور في الطب. 27 -

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

رمضاف  08المؤرخ في  196-14رقـ  مف المرسوـ الرئاسي 7عالوة عمى الشروط المذكورة في المادة : 6المادة 
الطمبة غير األجراء، الذيف ىـ  والمذكور أعاله، يتـ انتقاء 2014سنة  يوليو 06الموافق  1435عاـ 

بصدد تحضير أطروحة الدكتوراه، بعد دراسة ممفاتيـ مف قبل المجالس العممية لمؤسسات تسجيميـ في 
األطروحة، ومف قبل المجاف الخاصة التي تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات، مف بيف المترشحيف ذوي 

 لية:الجنسية الجزائرية الذيف تتوفر فييـ الشروط التا
 .إثبات تسجيل بانتظاـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني 
 .تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية عالية 
  عمى األقل في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة. (01)أو تسجيل واحد  إشراؼ ثنائيإثبات 
 عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التكويف العالي أو مديري  إثبات خطة

 مخابر بحث، جزائرية وأجنبية، عند االقتضاء، مع تحديد األىداؼ المنتظرة مف التكويف.
  31/12/2017سنة بتاريخ  30أف ال يتعدى سف المترشح. 

 يـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعم :7 المادة
 2017 فيفري  16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ر التعميم العالي والبحث العمميوزي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ـــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــ
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 متكوين لنيل شيادة الّدكتوراهيتضّمن فتح مناصب إضافية ل، 2017فيفري  20مـؤّرخ في  216 رقم قرار
 2016/2017لفائدة باحثين دائمين عمى مستوى مؤّسسات الّتعميم العالي بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ، والمتضّمف تعييف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الّثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 اّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  2003
 2005 سبتمبر سنة 29الموافق  1426ة عاـ ذي القعد 27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 2008أوت سنة  19 الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -

 الماستر وشيادة الّدكتوراه،  والمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 اّلذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي،
د كيفيات تنظ 2016جواف سنة  2المؤّرخ في  547وبموجب القرار رقـ  - يـ الّتكويف في الطَّور الثَّالث واّلذي يحدِّّ

 وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا،
، والمتضّمف تأىيل مؤّسسات الّتعميـ العالي لضماف 2016 جويمية 31المؤّرخ في  935وبموجب القرار رقـ  -

 .2017-2016الّتكويف لنيل شيادة الّدكتوراه ويحّدد عدد المناصب المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 يــقـــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى فتح مناصب إضافية لمتكويف لنيل شػيادة الػّدكتوراه لفائػدة بػاحثيف دائمػيف، برتبػة  المادة األولى:
ممحػػػػق بالبحػػػػث ومكمػػػػف بالّدراسػػػػات، عمػػػػى مسػػػػتوى مؤّسسػػػػات الّتعمػػػػيـ العػػػػالي بعنػػػػواف الّسػػػػنة الجامعيػػػػة 

2016/2017. 
مفتوحة، حسب المؤّسسػات والّتخصصػات، وكػذا القائمػة اإلسػمية لمبػاحثيف الػدائميف يحّدد عدد المناصب ال :2المادة 

 المعنييف بالتكويف لنيل شيادة الّدكتوراه، دوف مسابقة، طبًقا لمممحق المرفق بيذا القرار.
كػّل فيمػا يخّصػيـ، يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والّتكويف العالييف ومػدراء مؤّسسػات الّتعمػيـ العػالي المعنيػيف،  :3المادة 

 بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017 فيفري  20في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة الّدكتوراهالمتضمن ، 2017فيفري  20مـؤّرخ في ال 216 قرار رقمممحق بال

 .2016/2017احثين دائمين عمى مستوى مؤّسسات الّتعميم العالي بعنوان الّسنة الجامعية لفائدة ب
 

 جامعة برج بوعريريج
Formation doctorale Nombre de Postes 

ouverts 
Nom et prénom du 

candidat Lieu d’exercice 

Biochimie, Option : caractérisation 
et valorisation des biomolécules.  1 ABADA Bachira CDER 
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 جامعة أدرار
Formation doctorale Nombre de Postes 

ouverts 
Nom et prénom du 

candidat Lieu d’exercice 

Génie de l’Environnement et 
Sciences des Matériaux 1 AMMAR M’hamed URERMS 

 

 الجزائر –جامعة العموم والّتكنولوجيا ىّواري بومدين  

Formation doctorale Nombre de Postes 
ouverts 

Nom et prénom du 
candidat Lieu d’exercice 

Pétrologie et structure 
de la lithosphère 1 AOURARI Sahara CGS 

 

 المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر

Formation doctorale Nombre de Postes 
ouverts 

Nom et prénom du 
candidat Lieu d’exercice 

Génie Chimique et Développement Durable 1 Fouzar Samia CDTA 
 جامعة سعيدة

Formation doctorale Nombre de Postes 
ouverts 

Nom et prénom du 
candidat Lieu d’exercice 

Environnement et Gestion  
Durable des Ressources. 1 BOUDANI Bouhraoua INRF 

 
  جامعة بومرداس

Formation doctorale Nombre de Postes 
ouverts 

Nom et prénom du 
candidat Lieu d’exercice 

Génie des Procédés Organiques. 1 SAHRAOUI Kahina INRAA 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016 مارس 10المؤرخ في  146يعدل القرار رقم ، 2017فيفري  20 مؤرخ في 217 قرار رقم
 ، المعدل عنابة ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214 -84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 منو، 3معدؿ والمتمـ ، السيما المادة والمتعمق بتنظيـ جامعة  عنابة وسيرىا ، ال
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 منو، 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذي ،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ألعضاء مجمس إدارة  اإلسميةالذي يحدد القائمة  ،2016 مارس 10المؤرخ في  146ر رقـ وبمقتضى القرا -

 عنابة، المعدؿ.جامعة 
 يــقـــــرر
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 كمػا أعػاله، والمذكػػورالمعػدؿ  ،2016 مػارس 10المؤرخ في  146قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2ادة الم
 2017 فيفري  20في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

 ن:واألعضاء المعين-1
 القطاع الصفة والمقب االسم

 بحث العممي،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي وال رئيس قشي الخير  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بف عريروة عبد المجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو صدقة عز الديف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو شوعيب دمحم -
 ية،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطن عضو عياشي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بف خميفة كريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو شعابنة عمر  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،  عضو زحنيت دمحم عدناف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو عبد الدايـ أحمد  -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل، ممثل عضو كورابة مصطفى -
صالح المستشفيات، عضو تيبر محي الديف -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ، عضو مرار ىاشمي -
 المكمف بالثقافة، ممثل الوزير عضو بوذيبة إدريس -
 العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،ممثل الوزير المكمف بالتييئة  عضو بونافع نور الديف -
 مثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو مومني عبد السالـ نصر الديف -
 ممثل الوالي. عضو كانـ مولود  -

 

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

  2015 أفريل 21المؤرخ في  172يعدل القرار رقم ، 2017فيفري  20 مؤرخ في 218قرار رقم 
 وىران لمعموم والتكنولوجيا، المعدل الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، 3بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 2015مايو سنة  14المػوافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125 – 15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ، اء الحكومة،والمتضمف تعييف أعض
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12، الذي  يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ي المؤرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2015أفريل  21المؤرخ في  172وبمقتضى القرار رقـ  -
 وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ. جامعة

 يــقـــــرر
أعاله، كما  ، المعدؿ والمذكػور2015أفريل  21المؤرخ في  172يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  ة األولى:الماد

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

 2017 فيفري  20في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
 ن:واألعضاء المنتخب -

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة، عضو جبار عبد الرزاؽ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الكيربائية، عضو بوحميدة  دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية، عضو مينمديمي ع -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الميكانيكية، عضو إميف بشير -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الكيمياء، عضو حجاؿ دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الفيزياء، عضو بمبشير أحمد حفيع -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي، عضو وني قدورسعد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية، عضو لوح ىشاـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو معمر اليواري  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو تابت أوؿ نور الديف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو قمتة بوشيبة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو مختاري أحمد -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو عابد دمحم األميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو مداح ىواري  -

 

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

  2009ديسمبر  3المؤرخ في  332القرار رقم يعدل ، 2017فيفري  20مؤرخ في  219رقم  قرار
 تقنيات بالجزائروالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لممدرسة الوطنية المتعددة ال

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2008سنة  يوليو 14الموافق  1429عاـ  رجب 11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدؿوالمتضمف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي  2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عاـ  رمضاف 9المؤرخ في  176-16نفيذي رقـ المرسوـ التبمقتضى  -

 منو، 41،  السيما المادة القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميايحدد 
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األقساـ المكونة لممدرسة الوطنية والمتضمف إنشاء  2009 رديسمب 3المؤرخ في  332وبمقتضى القرار رقـ  -
 المتعددة التقنيات.

 يـقـــــرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يمي:6661 رديسمب 4المؤرخ في  446رقـ  مف القرار 6المادة تعدؿ المادة األولى: 
 األقساـ التالية:لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، ينشأ لدى : 2"المادة 

 قسـ اليندسة الكيميائية،  -
 قسـ اليندسة المدنية، -
 قسـ ىندسة البيئة، -
 ـ اليندسة الصناعية،قس -
 قسـ اليندسة الميكانيكية، -
 قسـ ىندسة المناجـ، -
 قسـ اإللكترونيؾ، -
 قسـ الري، -
 قسـ التعديف، -
 قسـ اإللكترو تقني، -
 قسـ اآللية، -
 ."قسـ التحكـ في األخطار الصناعية والبيئية -

الوطنية المتعددة التقنيات  ةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرس :2المادة 
، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث بالجزائر

 العممي.  
                                   2157فيفري  21حـرر بالجزائر في                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 2015أكتوبر  27المؤرخ في  1115رقم قرار ، يعدل ال2017فيفري  20مؤرخ في  220رقم  قرار

 التعميم التكنولوجي بسكيكدة ةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذ
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2009غشت  سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تكنولوجي بسكيكدة ،التعميـ ال ةوالمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا ألساتذ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016سنة  يونيو 14 الموافق 1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منػػػو، 24، السيمػا المػػادة العمياممدرسػػػػة القانوف األساسي النموذجي لالذي يحدد 
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، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2015أكتوبر  27المؤرخ في  1115قرار رقـ وبمقتضى ال -
 التعميـ التكنولوجي بسكيكدة. ةالمدرسة الوطنية العميا ألساتذ

 

 رر ــــيـق
، والمذكور أعاله، كما ىو 2015أكتوبر  27المؤرخ في  1115قرار رقـ اليعدؿ الجدوؿ الممحق بألولى: لمادة اا

 لجدوؿ الممحق بيذا القرار.محدد في ا
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة  
                                   2157فيفري  21حـرر بالجزائر في                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 التعميم التكنولوجي بسكيكدة ةقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذ

 عضاء المعينون:األ -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بوقزاطة جماؿ
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو خروبي وسيمة

 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو مساعدية مراد عبد هللا 
 ف بالتكويف والتعميـ المينييف، ممثل الوزير المكم عضو مغزي فيصل

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو ميار عبد الحكيـ 
 ممثل الوزير المكمف بوزارة الصناعة والمناجـ، عضو حبة فيصل

 
 األعضاء المنتخبون:-2

 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 اتذة المحاضريف،ممثمة منتخبة عف سمؾ األس عضو ىويف زىية

 عف سمؾ األساتذة المشاركيف، ممثل منتخب عضو بوسنة أحسف 
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو دمبري أسماء

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو رحموني صالح
 ات،ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدم عضو روابحي صباح

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو يونس عبد الحكيـ
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو بمعمرية كماؿ
 ممثل منتخب عف الطمبة.  عضو زعبوب بالؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016 فيفري  8المؤرخ في  80يعدل القرار رقم ، 2017فيفري  21مؤرخ في  221رقم  قرار

 ، المعدل1باتنة الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

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

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

 منو، 3،المعدؿ ،ال سيما المادة  1، والمتضمف إنشاء جامعة باتنة1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2016فيفري  8ؤرخ في الم 80وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ.1باتنة

 ررـــــيـق
، المعدؿ والمذكػور أعاله،  كما ىو 2016فيفري  8المؤرخ في  80: يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى

 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذ2المادة 

 2017 فيفري  21في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة باتنة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 والبحث العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بوطرفاية أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بمخمف عبد الحق -
 وزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،ممثل ال عضو حالسي دمحم  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو إسماعيمي حاج  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو شيياب صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو غزالي عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو  لميف قرابسي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو عيشاوي عبد المطيف  -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو زقادي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ،  عضو برتيمة عبد الوىاب  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،  عضو ساسي بوعزيز  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو مباركي مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو بوقندورة  عبد هللا -
 ممثل الوالي. عضو محمودي ىاني -

 

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

 2016ديسمبر  24المؤرخ في  1783، يعدل القرار رقم 2017فيفري  21مؤرخ في  222رقم  قرار
  2باتنة الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

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

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 12يميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظ2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 
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، 2015يوليو سنة  11الموافق  1436ـ رمضاف عا 24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 2، ال سيما المادة 2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2016ديسمبر  24المؤرخ في  1783وبمقتضى القرار رقـ  -
 .2جامعة باتنة

  يـقـــــرر
، والمذكػور أعاله،  كما ىو 2016ديسمبر  24المؤرخ في  1783: يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى

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

 2017فيفري  21في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة باتنة
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 والبحث العممي، التعميـ العاليممثل الوزير المكمف ب رئيس فرحاتي عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بمخمف عبد الحق -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو حالسي دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو إسماعيمي حاج -
 تربية الوطنية،ممثل الوزيرة المكمفة بال عضو شيياب صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو غزالي عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو قرابسي دمحم لميف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو ساسي بوعزيز -
 لمكمف بالثقافة،ممثل الوزير ا عضو كبور عمور -
صالح المستشفيات، عضو خوجة الحاج إدريس -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية، عضو قربوعة رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو بوخريسة إسماعيل -
 الوالي. ممثل عضو عيشاوي عبد المطيف -

 

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

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2017فيفري  21مؤرخ في  223قرار رقم 
 يةمجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياس

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  251-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية،وا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437ـ رمضاف عا 9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

 

  يـقـــــرر
 

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

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية طبقا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 

 بيذا القرار.
 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في ال :3المادة 

 2017فيفري  21في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية. قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: - 1 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا شريط رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو غاشي اسماعيل -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو ـعولمي سمي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو براىيمي عزالديف -
 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو تمود نجية -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو صوكو مختار -
 الوزير المكمف بالعدؿ،ممثل  عضو كروش نورية -
 ممثل الوزير المكمف الشؤوف الخارجية، عضو جمعة محند امقراف -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، عضو حمدي سميماف -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو ايت مقيدش مناؿ -
 السياحة والصناعة التقميدية.ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية و  عضو ترخوش دريس -
 ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة، عضو ابرسياف زىية -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو عبد الكريـ مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري. عضو بف اقمـو العياشي -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، وعض مرموري حساف -
 ممثمة الوزير المكمف باالتصاؿ، عضو خميفي خديجة -
 ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ. عضو ريموش دمحم لميف -

 

 األعضاء المنتخبون: -2 
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ،واالستراتيجيةالدراسات العسكرية ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  عضو سعود صالح -
 ،والنظـ المقارنة العامةات ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ السياس عضو بشاني احسف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الدراسات االقميمية، عضو مكي دمحم السعيد -
 ت الدولية،ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ االجتماع السياسي والعالقا عضو ربيج عمي -
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 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بف بخيتة وردة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بمقرشي ايماف -
 ممثل منتخب عف األساتذة المشاركيف، عضو العمري زراية -
 لخدمات،ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ ا عضو رابية ىالؿ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو وزاني دمحم لميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو وديع مخموؼ-
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو كوزريت يوسف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة االسمية، يحدد القائم2017فيفري  21مؤرخ في  224قرار رقم 

 خنشمة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424دى الثانية عاـ جما 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2سيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة خنشمة، ال
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 يـقــــــرر

جمادى الثانية عاـ  24خ في المؤر  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12: تطبيقا ألحكاـ  المادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 خنشمة. القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 خنشمة  في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. : تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2المادة 

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.3مادة ال 
 2017فيفري  21في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة خنشمةقائمة أعضاء مجمس إدارة 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس ضيف عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو شندرلي براىـ محفوظ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو عبد العزيزقادري  -
 بالتربية الوطنية، ممثل الوزيرة المكمفة عضو قادري مبارؾ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بمعاليا بوخروبة -
 اإلداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح  عضو نويوي بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو بوخاتـ كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو عمروف  لعياشي -



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   250

 

 بالصناعة والمناجـ، ممثمة الوزير المكمف عضو رحماني لطيفة -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو لبرارة أحمد -
 ة الوزير المكمف بالثقافة،ممثم عضو طيرات صبيحة -
 بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية، ممثل الوزير المكمف عضو بف طالب دمحم صالح  -
 الوالي. ممثل عضو قاسي عمي -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 يا،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوج عضو فالح ماموف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة، عضو حوحة بمقاسـ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات، عضو شبمي سمية -
 واإلنسانية، االجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو  عضو باديس عبد القادر -
 والتجارية وعمـو التسيير، االقتصاديةة لكمية العمـو ممثمة منتخبة عف األساتذ عضو بمقيدـو صباح -
 ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية،  عضو بوقرة إسماعيل -
 ممثل منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو عطاء هللا توفيق -
 ممثل منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو خنافر عمي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، وعض بوفريوة مراد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو درويش المكي -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو حمحومة العيد -
 ممثل منتخب عف  الطمبة. عضو بوعجاجة سفياف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2017فيفري  21مؤرخ في  قرار

 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة البيـض 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

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

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

 اإلجتماعية،
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013سنة  جانفي 30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي،
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 
2003، 

، يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ 2016فيفري سنة  17القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في بمقتضى  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 ،الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب أعضاء لجنة الخدمات 2016نوفمبر سنة  02ػؤرخ في نظػػػػػػػرا لممحضر الم -

 اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية البيض، 
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، المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنػة الخدمػات 2016نوفمبر سنة  02نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 الجامعية البيض،اإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدمات 

 يــقـــــرر
 

 .تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية البيض المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 درغاؿ دمحم، -03 ميداوي تجيني، -02 ىمساس أحمد، -01
   يوسفي بف عودة، -05 بمقاسمي دمحم، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   دريسي زيف العابديف، -02 بمماموف شيرزاد، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
ا القػػرار، الػذي سينشػػر فػي النشػرة الرسػمية لػوزارة يكمف السيػد مديػػر الخػدمات الجامعيػة البػيض، بتنفيػذ ىػذ :4المادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
 2017فيفري  21حرر بالجزائر في                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جتماعيةخدمات االيتضمن تجديد تشكيمة لجنة ال ،2017فيفري  21مؤرخ في  قرار
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة السانيـا وىـران 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
اسي العاـ لموظيفة ، المتضمف القانوف األس2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

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

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

 اإلجتماعية،
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13نفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ الت -

 العالي والبحث العممي،
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 
2003، 

، يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ 2016فيفري سنة  17القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في بمقتضى  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 ،ومشتمالتياالجامعية التابعة ليا 
، المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنػة الخدمػات 2016فيفػري سنة  01نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 اإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدمات الجامعية السانيا وىراف،
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 يــقـــــرر
 

 .معية السانيا وىرافتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجا المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 خمدوف صالح الديف، -03 بف نابي الجياللي، -02 شايب الذراع الطاىر، -01
 فاضل عبد القادر، -06 بدر الديف دمحم، -05 موسوس دمحم، -04
     بف ىرماس ىواري، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 سعدي لحسف، -03 بف زروقي حساف، -02 سميماني أحمد عبد الرحماف، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
رار، الػذي سينشػػر فػي النشػرة الرسػمية تكمف السيػدة مديػرة الخدمات الجامعية السانيا وىراف، بتنفيذ ىػذا القػػ :4المادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2017فيفري  21حرر بالجزائر في                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحدد القائمة  2015أفريل  21المؤرخ في  174، يعدل قرار رقم 2017فيفري  22مؤرخ في  225قرار رقم 

 االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان، المعدل
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عاـ  15المؤرخ في  162-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بتممساف،والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العمو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2015أفريل  21المؤرخ في  174وبمقتضى القرار رقـ  -

 مساف، المعدؿ.التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بتم
 

 

 يـقــــــرر
 
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2015أفريل  21المؤرخ في  174يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017فيفري  22في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   253

 

 ي العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسانالمدرسة التحضيرية ف قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: - 1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا جافور مصطفى
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بيمولي ىشاـ دمحم

 بالتربية الوطنية، ممثل الوزيرة المكمفة عضو عميرة كريـ
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو زدور دمحم ابراىيـ حفيظة

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري. عضو قدوري أبو األرباح
 ."............................................والباقي بدون تغيير..................................."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد 2014جوان  10المؤرخ في  370، يعدل قرار رقم 2017فيفري  22مؤرخ في  226قرار رقم 

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان، المعدل
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2009سنة  غشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19المؤرخ في  255-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بتممساف،والتقنيات  ية في العموـوالمتضمف إنشاء مدرسة تحضير 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016يو سنة يون 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2014جواف  10المؤرخ في  370وبمقتضى القرار رقـ  -

 التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، المعدؿ.
 يـقــــــرر

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما  2014جواف  10المؤرخ في  370يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
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 المدرسة التحضيرية في العموم  والتقنيات بتممسان قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ينون:األعضاء المع - 1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا جافور مصطفى
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بيمولي ىشاـ دمحم

 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عميرة كريـ
 بالتكويف و التعميـ المينييف، ممثمة الوزير المكمف  عضو زدور دمحم ابراىيـ حفيظة

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري. عضو قدوري أبو األرباح
 ."............................................والباقي بدون تغيير..................................."
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 والمتضمن إنشاء 2015نوفمبر  3المؤرخ في  1136، يعدل القرار رقم 2017فيفري  22مؤرخ في  227 قرار رقم
 لجنة قطاعية لمموارد الوثائقية لفائدة مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي، ويحدد مياميا وتشكيميا وسيرىا

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،
 1985مارس سنة  16الموافق  1405جمادى الثانية عاـ  24لمؤرخ في ا 56-85بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعدؿ والمتمـ،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 1990يونيو سنة  23الموافق  1410المؤرخ في أوؿ ذي الحجة عاـ  188-90قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 منو، 18الذي يحدد ىياكل اإلدارة المركزية وأجيزتيا في الوزارات، السيما المادة 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف إنشاء لجنة قطاعية لمموارد الوثائقية لفائدة  2015نوفمبر  3المؤرخ في  1136وبمقتضى القرار رقـ  -

 مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي، ويحدد مياميا وتشكيميا وسيرىا.
 

 ــرريــقـــ
 

والمذكور أعاله، وتحرر كما  2015نوفمبر  3المؤرخ في  1136مف القرار رقـ  4عدؿ المادة : تالمادة األولى
 يأتي:

 تتشكل المجنة مف األعضاء التالية:  :4المادة "
 األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، -
 لعممي والتطوير التكنولوجي، المدير العاـ لمبحث ا -
 مدير الشبكات وأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ الجامعية،  -
 مدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني،  -
 المسؤوؿ التقني لمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، -
 المدير العاـ لديواف المطبوعات الجامعية، -
 التكنولوجيا،مدير جامعة ىواري بومديف لمعمـو و  -
 مديرة جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، -
 ،3مدير جامعة قسنطينة -
 ،2مدير جامعة البميدة -
 مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، -
 ( أساتذة باحثيف أو باحثيف دائميف يتـ اختيارىـ عف كل ندوة جيوية لمجامعات، مف مختمف المياديف العممية،6ستة ) -
 ( ممثميف عف المكتبات الجامعية.3ة )ثالث -

 ....................................(".والباقي بدون تغيير)...............................
: يكمف األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية 2المادة 

 ث العممي.لمتعميـ العالي والبح
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة2017فيفري  22مؤرخ في  228رقم  قرار
 القطاعية لمموارد الوثائقية لفائدة مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف إنشاء لجنة قطاعية  لمموارد الوثائقية لفائدة  2015نوفمبر  3المؤرخ في  1136ى القرار رقـ وبمقتض -

 منو، المعدؿ،  5مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي ويحدد مياميا وتشكيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
ائمة أعضاء المجنة القطاعية لمموارد الذي يحدد ق 2015ديسمبر سنة  14المؤرخ في  1241وبمقتضى القرار رقـ  -

 الوثائقية لفائدة مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 يــقــــرر
 

، المعدؿ والمذكور أعاله، 2015نوفمبر  3المؤرخ في  1136مف القرار رقـ  5: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
المجنة القطاعية لمموارد الوثائقية لفائدة مؤسسات ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
: تتشكل المجنة القطاعية لمموارد الوثائقية لفائدة مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي مف األعضاء 2المادة 

 اآلتي ذكرىـ:
 بعنوان اإلدارة المركزية:   -1 

 ،رئيساألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، صديقي أدمحم دمحم صالح الديف، ا -
 غوالي نور الديف، المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، -
 أوراؽ حفيع، المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي،   -
 مستغانمي أدمحم، مدير الشبكات وأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ الجامعية، -

  
 لبحث في اإلعالم العممي والتقني:بعنوان مركز ا -2 

 ،مدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، بداش نجيب -
 المسؤوؿ التقني بمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني. ، بروؽ سعيد -

 

 بعنوان ديوان المطبوعات الجامعية: -3
 لعشب نور الديف، المدير العاـ لديواف المطبوعات الجامعية،  -

 

 مديري المؤسسات الجامعية: بعنوان -4
 سعيدي دمحم، مدير جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، -
 بف حرات نصيرة، مديرة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا، -
 ،3بوراس احمد، مدير جامعة قسنطينة -
 ،2شعالؿ دمحم، مدير جامعة البميدة -
 دبياش دمحم، مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، -

 بعنوان األساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ممثمي الندوات الجيوية لمجامعات: -5
 عن الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط:-أ

 بموشراني عادؿ، -
 الياس عبد الحميد، -
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 عن الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشرق:-ب
 بوعصيدة  سفياف، -
 حمداوي وليد، -

 منطقة الغرب:عن الندوة الجيوية لمجامعات ل-ج
 خناتة رابح،  -
 بريؾ سعداف، -

 بعنوان ممثمي المكتبات الجامعية:  -6
 بف تريدي رابية، -
 خرباش ياسمينة، -
 بف رابح سييمة.  -

 ، والمذكور أعاله.2015ديسمبر  14المؤرخ في  1241: يمغى القرار رقـ 3المادة 
 بحث العممي.: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال4المادة 
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  2014مارس  11المؤرخ في  249يعدل القرار رقم ، 2017فيفري  22مؤرخ في  229قرار رقم 
  2لذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائرا

 

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

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

 منو، 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ، الذي2003
أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  340 -09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2، المتضمف إنشاء جامعة الجزائر2009
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2014مارس  11المؤرخ في  249وبمقتضى القرار رقـ  -

 .2جامعة الجزائر
 يــقــــرر

 

ىو  ، والمذكػور أعاله، كما2014مارس  11المؤرخ في  249يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الر  :2المادة 
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 2قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة الجزائر
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 والبحث العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بوقزاطة جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو فورار لعيدي عيسى -
 المكمفة بالتربية الوطنية،ممثل الوزيرة  عضو حاج صادوؽ عبد الحفيع  -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو سمسـو عائشة  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو ياسف خير الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،  عضو مرزوقي بوجمعة -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، ضوع شنتير فريد  -
 ممثمة الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية، عضو قيراط كريمة  -
 ممثل الوالي. عضو عالد دمحم -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 

 الييئة الصفة والمقب االسم
 نية، ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسا عضو عويمر مولود -
 ،االجتماعيةممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العمـو  عضو تيجاني ثريا -
 والمغات الشرقية، وآدابياممثل منتخب عف األساتذة لكمية المغة العربية  عضو رتيمة دمحم العيد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية المغات األجنبية،  عضو حمي نجية -
 ف األساتذة لمعيد األثار، ممثمة منتخبة ع عضو حنفي عائشة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد الترجمة،  عضو مسباعي دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو  دليوح عبد الحميد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو   عارؼ غريبي -
 وعماؿ الخدمات، ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف عضو حمري يوسف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بف عمي لخضر -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو رزقاوي عادؿ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو سعادة صارة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسميحدد القائم، 2017فيفري  25مؤرخ في  230قرار رقم 

 ىواري بومدين  -بكمية الكيـمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياء والفيزياء النظرية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، يـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظ
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  811بموجب القرار رقـ و  -

 ىواري بومديف، -الكيمياء والفيزياء النظرية بكمية الكيػمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا
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والفيزياء النظرية بكمية الكيػمياء بجامعة وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء  -
 ،2016ماي   25و 16ىواري بومديف المؤّرخة في  -العموـ والتكنولوجيا

 

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

والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء والفيزياء النظرية بكمية الكيػمياء بجامعة العمـو 

 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا
النظرية بكمية الكيػمياء بجامعة  المجنة العممية لقسـ الكيمياء والفيزياءتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.ىواري بومديف -العموـ والتكنولوجيا
ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 

 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الر  يخصو، بتطبيق
 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  25المـؤرخ في  230ممحــق بالقـرار رقـم 

 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم الكيمياء والفيزياء النظرية بكمية الكيـمياء
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مجنة العممية لمقسـأستاذة، رئيسة ال مرزوقي زوليخة 1
 رئيس القسـ شمغـو شعباف 2
 أستاذة سعدي فريدة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بمميمود يمينة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أبتوش صورية 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" جمولي فيروز 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم يحدد، 2017فيفري  25مؤرخ في  231قرار رقم 

 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا كيمياء وفيزياء المواد الغير عضوية بكمية الكيـمياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق   1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  814وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -بكمية الكيػمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا كيمياء وفيزياء المواد الغير عضوية
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بكمية  العممية لقسـ كيمياء وفيزياء المواد الغير عضويةوبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 ،2016ماي   25و 16ىواري بومديف المؤّرخة في  -الكيػمياء بجامعة العمـو والتكنولوجيا

 

 يقــــــرر
 

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

بكمية الكيػمياء  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ كيمياء وفيزياء المواد الغير عضوية
 ىواري بومديف. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا

بكمية الكيػمياء  لمجنة العممية لقسـ كيمياء وفيزياء المواد الغير عضويةاتحدد القائمة االسمية ألعضاء : 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.ىواري بومديف -بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ، بتطبيقيخصو

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  25المـؤرخ في  231ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين -بكمية الكيـمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم كيمياء وفيزياء المواد الغير عضوية

 الصفـة سم والمقـباال الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوفاتيت مخموؼ 1
 رئيس القسـ عمارة سيف الديف 2
 أستاذة كمو فريدة 3
 أستاذة  كركوش زكية 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مسعودي ىنية 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" جغري آسيا 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عزوؽ سامية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  25مؤرخ في  232قرار رقم 

 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم الكيمياء العضوية بكمية الكيـمياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21لمؤرخ في ا 210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 عّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، الم
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أكتوبر  08المؤّرخ في  812وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -الكيمياء العضوية بكمية الكيػمياء بجامعة العمـو والتكنولوجيا
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محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية بكمية الكيػمياء بجامعة العمـو وبناًء عمى  -
 ،2016ماي   25و 16ىواري بومديف المؤّرخة في  -والتكنولوجيا

 

 يقــــــرر
لثانية عاـ جمادى ا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
بجامعة العمـو الكيمياء العضوية بكمية الكيػمياء القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 

 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا
المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية بكمية الكيػمياء بجامعة العمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.ىواري بومديف -والتكنولوجيا
ىواري بومديف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 

 قرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا ال يخصو، بتطبيق
 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017فيفري  25المـؤرخ في  232ممحــق بالقـرار رقـم 

 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا المجنة العممية لقسم الكيمياء العضوية بكمية الكيـمياء
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ وزتازروتي فير  1
 رئيس القسـ فضيل شريف يزيد 2
 أستاذ بف قاسي عمي فريد 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف ناجي سياـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تير محػمد 5
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" رحابي أماؿ 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  25في  مؤرخ 233قرار رقم 

 ىواري بومدين  -بجامعة العموم والتكنولوجيا لكمية الكيـمياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013أكتوبر  08المؤّرخ في  810جب القرار رقـ وبمو  -

 ىواري بومديف، -لكمية الكيػمياء بجامعة العمـو والتكنولوجيا
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ىواري  -لكمية الكيػمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي -
 ،2016جواف  08ماي  و 30ومديف المؤّرخة في ب

 

 يقــــــرر
 

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

ىواري  -مة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الكيػمياء بجامعة العموـ والتكنولوجياتحديد القائ
 بومديف.

ىواري  -الكيػمياء بجامعة العموـ والتكنولوجياتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.بومديف

ىواري بومديف، كل فيما  -عاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيايكمف المدير ال :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017فيفري  25المؤرخ في  233ممحـــق بالقــرار رقم 
 ىواري بومدين -جامعة العموم والتكنولوجياب المجمس العممي لكمية الكيـمياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم

   رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ براىيمي مزياف 1
 الكيمياء والفيزياء النظرية 

 عميد الكمية عمارة مراد 2
 ل المرتبطة بالطمبة نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائ خويدر عمي 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سعدي فاطمة 4
 رئيس قسـ الكيمياء والفيزياء النظرية   شمغـو شعباف 5
 رئيس قسـ الكيمياء العضوية فضيل شريف يزيد 6
 عضويةرئيس قسـ كيمياء وفيزياء المواد الغير  عمارة سيف الديف 7
 رئيس قسـ الكيمياء الجزئية بف عبورة أحمد 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية تازروتي فيروز 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ كيمياء وفيزياء المواد الغير عضوية بوفاتيت مخموؼ 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء والفيزياء النظرية مرزوقي زوليخة 11
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ كيمياء وفيزياء المواد الغير عضوية كمو فريدة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء الجزئية فرفارة حفيظة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء الجزئية  بف عبد الغاني زيتوني 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء العضوية  دارف ليندةبو  15
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء العضوية حداد نعيمة 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء والفيزياء النظرية بد المطيف دمحم أميفع 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دآيت إحدادف فري 18
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف جمولي فيروز 19
 مديرة مخبر بحث برامة عقيمة 20
 مدير مخبر بحث طايبي كماؿ 21
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 مدير مخبر بحث تراري دمحم 22
 مدير مخبر بحث نايت عاشور مجيد 23
 مدير مخبر بحث بعمي وعمر أوعامر 24
 مخبر بحث مديرة أومرالي وريدة 25
 مدير مخبر بحث قرموش موالي حساف 26
 مديرة مخبر بحث بف نعماف نورة 27
 مديرة مخبر بحث كركوش زكية 29
 مديرة مخبر بحث كمو تايري صفية 30
 مدير مخبر بحث سعدي عادؿ 31
 مدير مخبر بحث مزاوي جياللي 32
 مديرة مخبر بحث حاج حمو آسيا 33
 ؤوؿ المكتبةمس بورحمة نور الديف 34

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء، 2017فيفري  25مـؤرخ في  234قــرار رقـم 

 ىواري بومدين -المجمس العممي لجامعة العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق   1404ي القعدة عاـ ذ 21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013ديسمبر  14المؤّرخ في  964وبموجب القرار رقـ  -

 ىواري بومديف، -لجامعة العموـ والتكنولوجيا
ىواري بومديف المؤّرخ  -عموـ والتكنولوجيالجامعة ال وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي -

 ،2016جواف  13في 
 يقــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تح2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ىواري بومديف. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العموـ والتكنولوجيا
، وفقا لمجدوؿ ىواري بومديف -لجامعة العموـ والتكنولوجياتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
ىواري بومديف، كل فيما  -عالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيايكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ال :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذي يحّدد القائمـة االسمية ألعضاء 2017فيفري  25المـؤرخ في  234ممحــق بالقـرار رقـم 
 ينىواري بومد -المجمس العممي لجامعة العموم والتكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة سعيدي دمحم 1
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  بف طبيش عبد الحميـ  2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج 
معة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي نائب مدير الجا بودالعة عمار 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج 
 نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية شافة مقيدش فوزية 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيونائب مدير الجامعة مكّمف  بوىادؼ مالؾ 5
 عميد كمية الكيمياء  عمارة مراد 6
 عميدة كمية العمـو البيولوجية  لعرابة جباري فاطمة 7
 عميد كمية الرياضيات بوختالة كماؿ 8
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 المحّدد 2015فيفري  01المؤّرخ في  38يعّدل القرار رقم ، 2017فيفري  25مؤرخ في  235قرار رقم 
 لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2009جانفي سنة  20الموافق  1430محـر عاـ  23المؤرخ في  21-09تضى المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمق -

 المتضّمف إنشاء المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بالجزائر،  
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 حيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صال
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
اء المجمس العممي الذي يحدد القائمة االسمية ألعض 2015فيفري  01المؤرخ في  38وبموجب القرار رقـ  -

 لممدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بالجزائر، المعّدؿ،
 ،2016جواف  30المؤرخ في  147وبناًء عمى إرساؿ المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بالجزائر رقـ  -
 

 يقــــــرر
 

لمجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عمـو ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء ا :المادة األولى
 الطبيعة والحياة بالجزائر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بالجزائر،  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة ديرة المدرسة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف وم :3المادة 
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث بالجزائر
 العممي.

 2017فيفري  25في ائر حرر بالجز                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015فيفري  01المؤّرخ في  38الذي يعّدل القرار رقم  2017فيفري  25المـؤّرخ في  235ممحق بالقرار رقم 
 العممي لممدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالجزائر المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مديرة المدرسة، رئيسة المجمس العممي لممدرسة بف ميدي مريـ ىند 1
 مديرة مساعدة مكّمفة بالتكويف المتواصل والعالقات الخارجية حساف أنيسة  2
 اسات في التدّرج والشياداتمدير مساعد مكّمف بالدر  عويش عادؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل عف األساتذة المحاضريف زواخ جماؿ الديف 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ"، ممثمة عف األساتذة المساعديف زوايدية حناف 5
 أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة بف شعباف عثماف 6
 العميا لمبيطرة أستاذة بالمدرسة الوطنية يحياوي فطيمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم، 2017فيفري  25مؤرخ في  236قرار رقم 
 قــالمة -1945ماي  08اإلعالم واالتصال وعمم المكتبات بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 

 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ،والمتضمف إنشاء ج 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434وؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
عمـ النفس بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ -

 ،2016جانفي  17قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في  -1945ماي  08بجامعة 
 

 

 يقــــــرر
 

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

عالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات بكمية العمـو القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإل
 قػػػػػػػػػالمة. -1945ماي  08اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 

بكمية العمـو عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات المجنة العممية لقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.ػػػالمةقػػػػػػ -1945ماي  08اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو،  -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي  2017فيفري  25المـؤرخ في  236ممحــق بالقـرار رقـم 
 قــالمة -1945ماي  08بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  عموم اإلعالم واالتصال وعمم المكتبات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ حموش عبد الرزاؽ 1
 رئيس القسـ لقادرعثامنية عبد ا 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خشة احسف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نمامشة رابح 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" دحدوح منية 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سردوؾ عمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" باشيوة سالـ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017 فيفري  25مؤرخ في  237قرار رقم 
 قــالمة -1945ماي  08بجامعة  لقسم عمم االجتماع بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،و 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ، 2001
غشت سنة   23ق المواف 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  عمـ االجتماع انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ وبناًء عمى محضر -

 ،2016جانفي  20قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في  -1945ماي  08بجامعة 
 

 يقــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 
 قػػػػػػػػػالمة. -1945ماي  08

بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية االجتماع المجنة العممية لقسـ عمـ مية ألعضاء تحدد القائمة االس :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.قػػػػػػػػػالمة -1945ماي  08بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو،  -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  25المـؤرخ في  237ممحــق بالقـرار رقـم 
 قــالمة -1945ماي  08بجامعة  لقسم عمم االجتماع بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوصنبورة عبد هللا 1
 رئيس القسـ سريدي محػمد المنصف 2
 أستاذ عسوس عمر 3
 أستاذ بمعادي إبراىيـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غوؿ لخضر 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف فرحات غزالة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قريد سمير 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  25مؤرخ في  238قرار رقم 
 قــالمة -1945ماي  08بجامعة  لقسم عمم اآلثار بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  ثارعمـ اآل وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ -

 ،2016جانفي  19قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في  -1945ماي  08بجامعة 
 

 يقــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
متّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ وال2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  اآلثارالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ 
 قػػػػػػػػػالمة. -1945ماي  08

اإلنسانية واالجتماعية بجامعة بكمية العمـو  المجنة العممية لقسـ عمـ اآلثارتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.قػػػػػػػػػالمة -1945ماي  08

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو،  -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 عالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال بتطبيق

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2017فيفري  25 المـؤرخ في 238بالقـرار رقـم  ممحــق
 قــالمة -1945ماي  08بجامعة  لقسم عمم اآلثار بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ية لمقسـأستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العمم عولمي محػمد لخضر 1
 رئيس القسـ معمـ محػمد فوزي  2
 أستاذ جراب عبد الرزاؽ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زرارقة مراد 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بخوش زىير 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوزيد فؤاد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بودرواز عبد الحميد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017فيفري  25مؤرخ في  239قرار رقم 
 قــالمة -1945ماي  08بجامعة  لقسم التاريخ بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ، 2001
غشت سنة   23الموافق  1424عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  التاريخ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ -

 ،2016جانفي  17قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في  -1945ماي  08
 

 يقــــــرر
 

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

 08بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  التاريخالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 قػػػػػػػػػالمة. -1945ماي 

 08بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  المجنة العممية لقسـ التاريخة االسمية ألعضاء تحدد القائم :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.قػػػػػػػػػالمة -1945ماي 

 قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  25المـؤرخ في  239ممحــق بالقـرار رقـم 
 قــالمة -1945ماي  08بجامعة  لقسم التاريخ بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف مارس كماؿ 1
 رئيس القسـ مرزوقي بمقاسـ 2
 أستاذ فركوس صالح 3
 أستاذ شرقي محػمد 4
 أستاذ بورغدة رمضاف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سالطنية عبد المالؾ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خالدي مسعود 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عطابي سناء 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دي سميـسعي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  25مؤرخ في  240قرار رقم 
 قــالمة -1945ماي  08بجامعة  لقسم عمم النفس بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 معّدؿ والمتّمـ،والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، ال 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30موافق ال 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
عمـ النفس بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ -

 ،2016جانفي  17قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في  -1945ماي  08بجامعة 
 

 يقــــــرر
 

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

اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العموـ
 قػػػػػػػػػالمة. -1945ماي  08

المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.قػػػػػػػػػالمة -1945ماي  08

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو،  -1945ماي  08ـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكمف المدير العا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  25المـؤرخ في  240ممحــق بالقـرار رقـم 
 قــالمة -1945ماي  08بجامعة  موم اإلنسانية واالجتماعيةلقسم عمم النفس بكمية الع

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ إغميف نديرة 1
 رئيس القسـ بيتاف عبد القادر 2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" حرقاس وسيمة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" براىمية سميرة 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف الشيخ رزقية 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوتفنوشات حميدة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" ىامل أميرة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  25مؤرخ في  241 قرار رقم
 قــالمة -1945ماي  08بجامعة  لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436عاـ  رجب 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ، 2001
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24خ في المؤر  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ا
ماي  08العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 ،2016جانفي  26قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في  -1945
 يقــــــرر

 

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

ماي  08العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 
 .قػػػػػػػػػالمة -1945

ماي  08السمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تحدد القائمة ا :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -1945

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو،  -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرا

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017فيفري  25المؤرخ في   241ممحـــق بالقــرار رقم 
 قــالمة -1945ماي  08بجامعة  المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ رئيس المجمس العمم بورغدة رمضاف 1
 عميد الكمية قاسمي يوسف 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمواىـ عبد الحميـ 3
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف صويمح عفاؼ آسيا 4
 رئيس قسـ عمـ النفس يتاف عبد القادرب 5
 رئيس قسـ الفمسفة حاج عمي كماؿ 6
 رئيس قسـ عمـ االجتماع سريدي دمحم المنصف 7
 رئيس قسـ التاريخ مرزوقي بمقاسـ 8
 رئيس قسـ عمـ اآلثار معمـ محػمد فوزي  9
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات عثامنية عبد القادر 10
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 المجنة العممية لقسـ عمـ النفس  رئيسة أغميف نديرة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بوصنبورة عبد هللا 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ بف مارس كماؿ 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار عولمي محػمد لخضر 14
 لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتباترئيس المجنة العممية  حموش عبد الرزاؽ 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع عسوس عمر 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع  بمعادي إبراىيـ 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة مراجي رابح 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ  صالحفركوس  19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ اآلثار  جراب عبد الرزاؽ 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ اآلثار  زرارقة مراد 21
 اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتباتممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو  خشة أحسف 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قريد سمير 23
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف بف فرحات غزالة 24
 مدير مخبر بحث شرقي محػمد 25
 مسؤوؿ المكتبة بودشيش جماؿ 26

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةي، 2017فيفري  25مؤرخ في  242قرار رقم 

 األغواط -لقسم المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة عمار ثميجي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ء الحكومة، المعّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضا
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بجامعة  بكمية اآلداب والمغات ي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثم -

 ،2015ديسمبر  17األغواط المؤّرخ في  -عمار ثميجي
 

 يقــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة عمار 
 األغواط. -ثميجي

بجامعة عمار  بكمية اآلداب والمغات المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزيةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.األغواط -ثميجي
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األغواط، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 ي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم بتطبيق

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ث العمميوزير التعميم العالي والبح                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017فيفري  25المـؤرخ في  224ممحــق بالقـرار رقـم 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي المجنة العممية لقسم المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ قايد نسيمة 1
 القسـ رئيس قاسمي مصطفى 2
 أستاذة قايد برحاؿ فتيحة 3
 أستاذ أفقير محػمد 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قريشي سييمة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمحاج  عبد الكريـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عريبي ابراىيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صديقي محػمد الشريف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  25مؤرخ في  243رقم قرار 

 األغواط -لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة عمار ثميجي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424الثانية عاـ  جمادى 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات -

 ،2015ديسمبر  13األغواط المؤّرخ في  -عمار ثميجي
 

 يقــــــرر
 

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

بجامعة عمار  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات
 األغواط. -ثميجي

بجامعة  المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغاتعضاء تحدد القائمة االسمية أل: 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.األغواط -عمار ثميجي
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األغواط، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر  بتطبيق

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017فيفري  25المـؤرخ في  243ممحــق بالقـرار رقـم 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممية لمقسـأستاذ، رئيس المجنة  وذناني بوداود 1
 رئيس القسـ قاوي عبد الحميد 2
 أستاذ بف السايح لخضر 3
 أستاذ قريبيز محػمد 4
 أستاذ خميفة محػمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عمي سميماف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف شتوح عامر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طمحة محمود 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" كويسي عيسى 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  25مؤرخ في  244قرار رقم 

 األغواط -لقسم المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة عمار ثميجي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52لمؤرخ في ا 125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد 
بجامعة عمار  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات -

 ،2016جانفي  14األغواط المؤّرخ في  -ثميجي
 

 يقــــــرر
 

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

بجامعة عمار  المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغاتالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 األغواط. -ثميجي
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بجامعة عمار  المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغاتتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.األغواط -ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا بتطبيق

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017فيفري  25المـؤرخ في  244ممحــق بالقـرار رقـم 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 تاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـأس خنيفر عبد الواحد 1
 رئيس القسـ خنشة الطيب 2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" لحسف زىرة شيرزاد 3
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سالت آماؿ 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" زيواني فاطمة 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بدراوي نورة 6
 قسـ "ب"أستاذة مساعدة  ماحي نادية يمينة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017فيفري  25مؤرخ في  245قرار رقم 

 األغواط -بجامعة عمار ثميجي المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52 المؤرخ في 125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 زير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات و 
 ،2016 سبتمبر 05المؤّرخ في  34األغواط رقـ  -جامعة عمار ثميجي وبناًء عمى إرساؿ -
 

 يقــــــرر
 

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

 األغواط. -بجامعة عمار ثميجي تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
األغواط،  -بجامعة عمار ثميجي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات :2المادة 

 ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وفق
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األغواط، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة ألعضاءالذي يحدد القائمة االسمي 2017فيفري  25المؤرخ في  245ممحـــق بالقــرار رقم 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي   برييمات عيسى 1
 عميد الكمية مسعود عامر  2
 يد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العم فنطازي محػمد 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة لحسف زىرة شيرزاد 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي  قاوي عبد الحميد 5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية خنشة الطيب 6
 زيةرئيس قسـ المغة اإلنجمي قاسمي مصطفى 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي وذناني بوداود 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية  خنيفر عبد الواحد 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية قايد نسيمة 10
 العربي  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب  شعيب إبراىيـ 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية  أفقير محػمد 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية  قايد برحاؿ فتيحة 13
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف معطاء هللا وفاء 14
 لمساعديفممّثل عف األساتذة ا مكرينتر عبد الرحمف 15
 مدير مخبر بحث قريبيز محمػد 16
 مديرة مخبر بحث عبيزة عائشة 17
 مدير مخبر بحث دبو الطيب 18
 مدير مخبر بحث ورنيقي الشايب 19
 مسؤوؿ المكتبة عطيات بف يوسف 20

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسم، 2017فيفري  25مؤرخ في  246قرار رقم 

 الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي لقسم القانون العام بكمية الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ، المعّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يح 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  لمجنة العممية لقسـ القانوف العاـوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة با -
 ،2016ديسمبر  14الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 يقــــــرر
 

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

بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  القانوف العاـالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 الشمف. -حسيبة بف بوعمي

بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  المجنة العممية لقسـ القانوف العاـتحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الشمف -حسيبة بف بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 لي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا بتطبيق

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 يم العالي والبحث العمميوزير التعم                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  25المـؤرخ في  246القـرار رقـم ممحــق ب
 الشمف -لقسم القانون العام بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـأستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لم بوقرط ربيعة 1
 رئيس القسـ بممديوني دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زروؽ العربي 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زغو دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قايش ميمود 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تيطراوي عبد الرزاؽ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بواط دمحم 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017فيفري  25مؤرخ في  247قرار رقم 

 الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي لقسم القانون الخاص بكمية الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424ثانية عاـ جمادى ال 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف الخاص -

 ،2016ديسمبر  14الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي
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 يقــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  القانوف الخاصالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 

 الشمف. -حسيبة بف بوعمي
بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  المجنة العممية لقسـ القانوف الخاصمية ألعضاء تحّدد القائمة االس :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الشمف -بجامعة حسيبة بف بوعمي
الشمف، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 

 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القر  بتطبيق
 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  25المـؤرخ في  247ممحــق بالقـرار رقـم 

 الشمف -لقسم القانون الخاص بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعمي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ داللي جياللي 1
 رئيس القسـ زياف ىواري  2
 أستاذ رباحي أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حاج بف عمي دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عماري إبراىيـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قموش طيب 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سكيل رقية 7
 ستاذ مساعد قسـ "أ"أ مزياف عبد القادر 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  25مؤرخ في  248قرار رقم 

 الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ؿ والمتّمـ،المعدّ  والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  -

 ،2016ديسمبر  14الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي
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 يقــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  ولى:المادة األ 

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
عموـ السياسية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ وال

 الشمف. -حسيبة بف بوعمي
المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء : 2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الشمف -حسيبة بف بوعمي
الشمف، كل فيما يخصو،  -العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2017فري في 25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  25المـؤرخ في  248ممحــق بالقـرار رقـم 
 الشمف -ية بجامعة حسيبة بن بوعميلقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ ركاش جييدة 1
 رئيس القسـ بمخيرة محػمد 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" شايب الذراع بف يمينة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" حفاؼ سعاد 4
 اضرة قسـ "ب"أستاذة مح بوضياؼ مميكة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوجمطية بوعمي أحمدي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لونيس فارس 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  25مؤرخ في  249قرار رقم 

 الشمف -ميبجامعة حسيبة بن بوع لكمية الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة حسيبة بف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 ،2016 ديسمبر 14الشمف المؤّرخ في  -بوعمي
 يقــــــرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

بجامعة حسيبة بف الحقوؽ والعموـ السياسية  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 الشمف. -بوعمي

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة حسيبة بف بوعمي :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الشمف، كل فيما يخصو،  -مدير جامعة حسيبة بف بوعمييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاءالذي يحدد القائمة االسمية  2017فيفري  25المؤرخ في  249ممحـــق بالقــرار رقم 
 الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية

 الصفـة االسم والمقـب لرقما
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص  حاج بف عمي دمحم  1
 عميد الكمية نوري منير 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عبابسة حمزة 3
 ف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكمّ  عماري إبراىيـ 4
 رئيس قسـ القانوف العاـ  بممديوني دمحم 5
 رئيس قسـ القانوف الخاص ىواري زياف 6
 رئيس قسـ العمـو السياسية بمخيرة دمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص داللي جياللي 8
 مية لقسـ القانوف العاـ رئيسة المجنة العم بوقرط ربيعة 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية  ركاش جييدة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ زروؽ العربي 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ بوزانة بمقاسـ 12
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص  ممّثل األساتذة بوعالـ خميل 13
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية شايب الذراع بف يمينة 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية بوضياؼ مميكة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مزياف عبد القادر 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف اشي دمحملعش 17
 مدير مخبر بحث سي عمي أحمد 18
 مدير مخبر بحث رباحي أحمد 19
 مسؤوؿ المكتبة لعالوي الحاج 20

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017فيفري  25 مؤرخ في 250قرار رقم 
 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي م السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسيةلقسم العمو 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -
 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ، 2003

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاص 2003

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

ة ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمي 2014فيفري  09المؤّرخ في  188وبموجب القرار رقـ  -
 بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة جيجل، العمـو السياسية

بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية -
 .2017جانفي  19جيجل المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 

 ـــــرريقـ
 

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

ية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياس
 جيجل. -دمحم الصديق بف يحي

بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.جيجل -دمحم الصديق بف يحي

كل فيما  جيجل، -العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي يكمف المدير :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  25المـؤرخ في  250ممحــق بالقـرار رقـم 
 جيجل -كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم الصديق بن يحيلقسم العموم السياسية ب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ لعيساني بالؿ 1
 رئيس القسـ عثامنة رشيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمعيفة أميف  3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كشوط عبد الرفيق 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بيكشي عبد القادر سعيدع 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" جرمولي مميكة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف شعباف رمضاف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017فيفري  25مؤرخ في  251قرار رقم 
 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي حقوق والعموم السياسيةلقسم الحقوق بكمية ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22مؤرخ في ال 258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ممية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع 2014فيفري  09المؤّرخ في  187وبموجب القرار رقـ  -

 الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة جيجل،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  -

 .2017جانفي  18جيجل المؤّرخ في  -دمحم الصديق بف يحي
 

 يقــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم 
 جيجل. -لصديق بف يحيا

المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.جيجل -الصديق بف يحي

كل فيما  جيجل، -ق بف يحييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصدي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017فيفري  25المـؤرخ في  251ممحــق بالقـرار رقـم 
 جيجل -لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم الصديق بن يحي

 الصفـة االسم والمقـب قمالر 
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوشكيوة عبد الحميـ 1
 رئيس القسـ لرقـ رشيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سميماني السعيد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خالؼ فاتح 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" موكو عبد الكريـ 5
 د قسـ "أ"أستاذ مساع بولعراوي الصادؽ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جبالي محػمد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017فيفري  25مؤرخ في  252قرار رقم 
 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي لكمية الحقوق والعموم السياسية

 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ،والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،  2003
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2014فيفري  09المؤّرخ في  186وبموجب القرار رقـ  -

 بجامعة جيجل، المعّدؿ، الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة دمحم الصديق  الحقوؽ والعموـ السياسية األساتذة بالمجمس العممي لكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 ،2017 جانفي 23جيجل المؤّرخ في  -بف يحي
 يقــــــرر

 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم الصديق بف 
 جيجل.  -يحي

 الصديق بف تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -يحي

جيجل، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2017فيفري  25في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017ري فيف 25المؤرخ في  252ممحـــق بالقــرار رقم 
 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  سمار نصر الديف 1
 الكمية عميد  كاممي مراد 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية كريبش نبيل 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مسعوداف إلياس 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  لرقـ رشيد 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية عثامنة رشيد  6
 المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  رئيس بوشكيوة عبد الحميـ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية لعيساني بالؿ 8
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 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  خشموف مميكة 9
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية حمـو فريدة 10
 مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية ممّثل األساتذة ذوي  بمعيفة أميف 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بولعراوي الصادؽ 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف شعباف رمضاف 13
 مدير مخبر بحث قريمس عبد الحق 14
 مسؤوؿ المكتبة وادي رضا 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 2017فيفري  27 مؤّرخ في 253رقم  قرار

  العميا لمطب البيطري   بالمدرسة الوطنية لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضّمف والمت 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،
المتضّمف نظاـ  1976فيفري سنة  20الموافق  1396صفر 20 المؤّرخ في 44 -76وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ،الدراسات لنيل دبموـ طبيب بيطري، 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2008يوليو سنة  14الموافق 1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  214 -08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية لمطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة، و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات 
الذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر  2011نوفمبر سنة  03المؤّرخ في  715وبمقتضى القرار رقـ  -

 .لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة
 يقــــــرر

 

المعدؿ والمتمـ،  2011نوفمبر سنة  03المؤّرخ في  715مف القرار رقـ  4المادة طبقا ألحكاـ  الماّدة األولـى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر 

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة بالمدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري.
 يندرج التكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر في عمـو البيطرة ضمف ميداف: عمـو الطبيعة والحياة. :2الماّدة 
يمنح لمطالب، الذي تابع بنجاح التكويف التكميمي بالمدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري والمحدد في  :3الماّدة 

 ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية لمطب البيطري، كّل فيما يخّصو  :4ّدة الما

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017 فيفري  27في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   284

 

 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي 2017فيفري  27 مؤرخ فيال 253ممحق القرار رقم 
 بالمدرسة الوطنية  العميا لمطب البيطري  لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين

 

 السداسي 09:

 المادة
المجموع  أسبوع( 15الحجم الساعي )

أعمال  دروس المعامل )ساعة(
 موجية

أعمال 
 أخرى* تطبيقية

 4 120 30 - 60 30 البحث و تقنيات التعبير واالتصالمنيجية 
 3 30 0 6 6 18 التحكم في االمن الصحي لألغدية

 3 30 15 0 - 15 تسيير و ضمان الجودة
 3 39 - 20 - 19 التصوير الطبي لمحيوانات اكمة المحوم المستأنسة

 13 219 45 26 66 82 09مجموع السداسي 
        *أخرى : عمل شخصي: ورشات

 :10السداسي 
المجموع  أسبوع( 15الحجم الساعي ) المادة

 تحضير مذكرة الماستر المعامل )ساعة(
 1 أسبوع 15 مذكرة الماستر
 1 أسبوع 15 10مجموع السداسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن مواءمة  2016أوت  9ي المؤرخ ف 1141يتمم القرار رقم  2017فيفري  27مؤّرخ في  254قرار رقم 

 «عموم المادة»بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا في ميدان  التكوينات في الماستر المؤىمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف القانوف  1999أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 لتوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ،ا
المتعمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  210-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتمـ،
، 2015مايو  14الموافق  1436اـ رجب ع 25المؤرخ في  125-15المرسوـ الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادي األولى عاـ  2المؤرخ في  208-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،  2001
 2008 غشت سنة 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،  الذي
المتضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف  2016أوت  9المؤرخ في  1141وبمقتضى القرار رقـ  -

 ،«عمـو المادة»جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا في ميداف 
، المتضمف المصادقة «عمـو المادة»جية الوطنية لميداف وبناء عمى المحضر المضاؼ الجتماع المجنة البيداغو  -

 ،2016أكتوبر 11عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية، بتاريخ 
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  يقـــــــرر
 

والمذكور أعاله،  2016أوت  9المؤرخ في  1141ييدؼ ىدا القرار إلى تتميـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 افق بيذا القرار.طبقا لمممحق المر 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، كل فيما  :2المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2017فيفري  27في حرر بالجزائر                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا  مةمواءمة التكوينات في الماستر المؤى ممحق:
 « عموم المادة » في  ميدان 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو المادة

 كيمياء

 ... ............... بدوف تغيير .............

 ... ............... بدوف تغيير .............
 ... ................... بدوف تغيير .........

 ... ............... بدوف تغيير .............

 ... ............... بدوف تغيير .............

 ... ............... بدوف تغيير .............

 فيزياء
 

 ... .............. ................ بدوف تغيير
 ... ............... بدوف تغيير .............
 ... ............... بدوف تغيير .............
 ... ............... بدوف تغيير .............

 أ فيزياء المواد
 ـ الفيزياء الطبية
 ـ األمف النووي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي الميسانس المؤىمةمطابقة التكوينات ف، يتضمن 2017فيفري  27مؤّرخ في  255قرار رقم 

 في ميدان "آداب ولغات أجنبية" بعنوان جامعة تيارت
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ 18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ،
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وـ الرئاسي رقـ وبمقتضى المرس -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ـ،المتضمف تعييف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتم 2001
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛
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المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة  2011سبتمبر  04المؤرخ في  542وبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة تيارت؛ 2012-2011الجامعية 

والتدرج والتوجيو في طوري المتضمف كيفيات التقييـ  2011نوفمبر 03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقـ  -
 الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

دد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات الذي يح 2013جويمية  28المؤرخ في  500وبمقتضى القرار رقـ  -
 ليسانس ميداف "آداب ولغات أجنبية"، المعدؿ،

الذي يحدد مدونة الفروع لميداف "آداب ولغات أجنبية"  2016جويمية  26المؤرخ في  774وبمقتضى القرار رقـ  -
 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

بيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لألمناء الدائميف لمندوات الجيوية، عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف ال وبناءً  -
ديسمبر  04و 03المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

2014، 
مرجع عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية" المتضمف إعداد  وبناءً  -

 ،2015جانفي  11تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 
عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية"، المتضمف إكماؿ دراسة  وبناءً  -

ة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطني
 .2016أفريل  27-26لمميداف، المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ 

 

  يقـــــــرر
 

 

ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تيارت، في ميداف "آداب  المادة األولى:
 ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدي جالطمبة المس ال تسري أحكاـ ىذا القرار عمى :2المادة 
 المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظاـ المعابر. وفي 
لمتبع ىذه الحالة، فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد ا

مف طرؼ الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الميسانس 
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنواف جامعة تيارت، بموجب : :3المادة 
 .2011سبتمبر  04المؤرخ في  542القرار رقـ  -

 .2016-2015مف السنة الجامعية  القرار ابتداءً  يسري مفعوؿ ىذا :4المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارت، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :5المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017 فيفري  27في حرر بالجزائر                                                                                                       

 ميوزير التعميم العالي والبحث العم                                                                                                      
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بعنوان جامعة تيارت مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة ممحق:
 في ميدان "آداب ولغات أجنبية"

 طبيعة التخصص الفرع  الميدان
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية آداب ولغات أجنبية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يسانس المفتوحةيتضمن تأىيل الم، 2017فيفري  27مؤّرخ في  256قرار رقم 

 بجامعة ورقمة 2015-2014بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف القانوف  1999أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ،
، والمتضمف 2015مايو  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15ـ وبمقتضى لمرسـو الرئاسي رق -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2001يوليو  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتمـ،
 2008 غشت سنة 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 حيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، الذي يحدد صال
المتعمق بالتسجيل األولي جواف  03الموافق  1435شعباف  05 المؤّرخ في 01وبمقتضى المنشور الوزاري رقـ  -

 ،2015-2014وتوجيو حاممي شيادة البكموريا 
  يقـــــــرر

بجامعة  2015-2014بعنواف السنة الجامعية ا القرار إلى تسوية تأىيل الميسانس المفتوحة ذييدؼ ى المادة األولى:
 ورقمة، طبقا لمجدوؿ أدناه.

 

 طبيعة تخصص الفرع  الميدان 
 ـ نظافة وأمػػف وبيئة  نظافة وأمػػف  عمـو وتكنولوجيا 

 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :2المادة 
 ذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ال

 2017 فيفري  27في حرر بالجزائر                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة ، 2017فيفري  27مؤّرخ في  257قرار رقم 

 بجامعة ورقمة، 2015-2014بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف القانوف  1999أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 متمـ،التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ وال
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، 2015مايو  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15المرسوـ الرئاسي رقـ  وبمقتضى -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،

 2001يوليو  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ

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

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

جواف   المتعمق بالتسجيل األولي  03الموافق  1435شعباف  05المؤّرخ في  01وبمقتضى المنشور الوزاري رقـ  -
 ،2015-2014وتوجيو حاممي شيادة البكموريا 

  يقـــــــرر
بجامعة  2015-2014إلى تسوية تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية ييدؼ ىدا القرار  المادة األولى:

 ورقمة ، طبقا لمجدوؿ أدناه،
 

 طبيعة تخصص الفرع الميدان
عمـو اقتصادية والتسيير 

 والتجارة
 ـ تسيير الموارد البشرية عمـو التسيير

 ـ حاسبة ومالية عمـو مالية ومحاسبة
 

العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير  :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2017 فيفري  27في حرر بالجزائر                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة، 2017فيفري  27مؤّرخ في  258قرار رقم 
 بجامعة ورقمة، 2017-2016بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف القانوف  1999أبريل  4الموافق  1419لحجة ذي ا 18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ،
، 2015مايو  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15المرسوـ الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2001يوليو  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2في المؤّرخ  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتمـ،
 2008 غشت سنة 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 دكتوراه،والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة ال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
وتشكيميا  والتضػػػػمف إنشاء المجنة الوطنػػػػية لمتأىيل 2017أبريل  13المػػػػؤّرخ في  167وبمقتضى الػػقرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2016جويمية  21عمى محضر  اجتماع المجنة الوطنية بتاريخ  بناءً  -
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  يقـــــــرر
 

 بجامعة ورقمة، طبقا لممحق ىذا القرار. 2017-2016تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  :المادة األولى
العالييف ومدير جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :2المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017 فيفري  27في حرر بالجزائر                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 راألستاذ طاىر حجا                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ، 2017-2016السنة الجامعية  بجامعة ورقمةتأىيل الميسانس  ممحق:

 طبيعة تخصص الفرع  الميدان 
 ـ تطبيقية: جيولوجيا المحروقات جيولوجيا جيولوجيا   عمـو األرض والكوف 

 ـ تسيير اإلدارة اإلقميمية  العمـو السياسية  الحقوؽ والعمـو السياسية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل ماستر المفتوح ،2017فيفري  27مؤّرخ في  259قرار رقم 
 «عموم الطبيعة والحياة»بعنوان جامعة الشمف في ميدان 

 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
والمتضمف القانوف  1999أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ،
، 2015مايو  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15المرسوـ الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

 تضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،والم
 2001يوليو  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
 2001يوليو  23الموافق  1422دى األولى عاـ جما 2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتمـ،الشمفالمتضمف إنشاء جامعة 
 2008 غشت سنة 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
 .2008جواف  11، بتاريخ «عمـو الطبيعة والحياة»عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لميداف  وبناءً  -
 

  يقـــــــرر
 

"عموـ الطبيعة والحياة"، الفرع "تغذية  يؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف جامعة الشمف، في ميداف مادة األولى:ال
 "عمـو األغذية"، طبيعة" أكاديمي"،  وعمـو األغذية"، التخصص"

 2017-2016مف السنة الجامعية  ابتداءً يسري مفعوؿ ىذا القرار  :2المادة 
لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ  :3 المادة

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017 فيفري  27في حرر بالجزائر                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2011نوفمبر  03المؤرخ في  715قم يعدل ويتمم القرار ر ، 2017مارس  01ي مؤّرخ ف 260 رقم قرار
 الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة، 

 دبموم الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4لموافق ا 1419ذو الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ،
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ،
والمتضّمف  1972أكتوبر سنة  03الموافق  1391شعباف عاـ  25خ في المؤر  190-72وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ الميندس المعماري، المعّدؿ،
المتضّمف نظاـ  1976فيفري سنة  20الموافق  1396صفر عاـ 20 المؤّرخ في 44-76وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 ـ،الدراسات لنيل دبموـ طبيب بيطري، المعّدؿ والمتمّ 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 

 يقـــــرر
 

، الذي يحدد 2011نوفمبر سنة  3المؤّرخ في  715رقـ إلى تعديل وتتميـ القرار القرار  ييدؼ ىذا المادة األولـى :
دبموـ الميندس و  ميندس دولةشروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 

 المعماري في المدارس خارج الجامعة.
 ، وتحرر كما يأتي:2011نوفمبر سنة  3المؤرخ في  715مف القرار رقـ  2تتمـ المادة و تعدؿ :  2المــادة 

التي تضمف التكويف في دراسات  ، المدرجة في ممحق ىذا القرار،تسمـ المدارس العميا:  2"المــادة 
، أو دكتور بيطري  ، زيادة عمى شيادة ميندس دولة أو دبموـ معماري والبيطرة اليندسة المعماريةو الميندس 

 "شيادة الماستر، طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
المعنية، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا  المدارسيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء :  3المــادة 

 ي النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر ف
 2017مارس  01في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   291

 

 الذي يحدد شروط 2011نوفمبر  03المؤرخ في  715المعدل والمتمم لمقرار رقم  7201مارس  01في  مؤّرخال 260 رقم ممحق القرار
 الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة، دبموم الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة

 العميا :  قائمة المدارس
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، -
 بوىراف، التقنيات تعددةم وطنية  مدرسة -
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، -
 المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي، -
 المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس، -
 المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية، -
 المدرسة الوطنية العميا لمري، -
 ف،المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعاد -
 المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل، -
 المدرسة المتعددة التقنيات لميندسة المعمارية والتعمير، -
 التطبيقي، االقتصادالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء و  -
 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة، -
 المدرسة الوطنية لمطب البيطري، -
 لوجيا. تكنو  المدرسة الوطنية العميا في البيو -
 المدرسة العميا في العمـو الفالحية بمستغانـ -
 المدرسة العميا  في التكنولوجيات الصناعية  بعنابة -
 المدرسة العميا  في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف -
 المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية تممساف -
 زائرالمدرسة العميا في عمـو الغذاء والصناعات الغذائية الفالحية بالج -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2017مارس  01مؤرخ في  قرار

 "الحاج لخضر" 1لدى جامعـة باتنـة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ساسي العاـ لموظيفة ، المتضمف القانوف األ2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

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

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

 اإلجتماعية،
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13لتنفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ ا -

 العالي والبحث العممي،
-89، يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 2015جويمية سنة  11المؤرخ في  181-15المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -

 ،ةػ، المتضمف إنشاء جامعػة باتن1989أوت سنة  01المؤرخ في  136



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   292

 

، المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمػي األساتػذة 2016ديسمبػر سنة  15ػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في نظػػ -
 ، 1والعمػػاؿ فػي لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة باتنػة

ة لػدى ، المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػ2016ديسمبػر سنة  22نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 ،1جامعػػة باتنػة

 يــقـــــرر
 

 .1تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة باتنػة المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بف نزار عمر، -03 بوبكر موسى، -02 عموري دمحم، -01
 خالدي عبد الكامل، -06 مالخسو زيف الديف، -05 اني فاتح،بوسميم -04
 مولحساف آيات هللا، -09 مباركي سامي، -08 قالقيل نور الديف، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 قاشي دمحم، -03 فرطاس جماؿ، -02 دريد وليد، -01

 .إلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ ا03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعمػيـ العػالي 1يكمف السيػد مديػر جامعػة باتنػة :4المادة 

 والبحث العممي.
 2017 مارس 01جزائر في حرر بال                                                                                                   
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن إنشاء األقسام المكونة2017مارس  02مؤرخ في  261رقم  قرار

 لمعيد العموم االنسانية واالجتماعية لدى المركز الجامعي ببريكة
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 30الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة  الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي و القواعػد
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016مايو سنة  23الموافق  1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء المركز الجامعي ببريكة،
 يــقــــرر

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  30تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:
ة لمعيد والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكون 2005غشت سنة  16الموافق 

 العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى المركز الجامعي ببريكة.
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 األقساـ التالية: –تنشأ لدى معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية   :2المادة 
 ،قسـ العمـو اإلنسانية 
 .قسـ العمـو االجتماعية 

لمركز الجامعي ببريكة، كل فيما يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ا :3 المادة
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

 2017مارس  02في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة ، 2017مارس  02مؤرخ في  262رقم  قرار
 لمعيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي ببريكة

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 30الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي والقواعػد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ؤرخ في الم 77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016مايو سنة  23الموافق  1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء المركز الجامعي ببريكة،
 يــقــــرر

 
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  30: تطبيقا ألحكاـ المادة األولىالمادة 
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونة لمعيد  2005غشت سنة  16الموافق 

 اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي ببريكة.
 األقساـ التالية:–غاتتنشأ لدى معيد اآلداب والم  :2المادة 

 ،قسـ المغة العربية وآدابيا 
 .قسـ المغة الفرنسية وآدابيا 

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي ببريكة، كل فيما  :3 المادة
 لعممي.  يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا

 

 2017مارس  02في حرر بالجزائر                                                                                                    
 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء األقسام المكونة، 2017مارس  02مؤرخ في  263 رقم قرار
 لمعيد الحقوق والعموم االقتصادية لدى المركز الجامعي ببريكة

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 30ا المادة الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي والقواعػد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016مايو سنة  23الموافق  1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 متضمف إنشاء المركز الجامعي ببريكة،وال
 يــقــــرر

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  30: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
و المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونة لمعيد  2005غشت سنة  16الموافق 

 ة لدى المركز الجامعي ببريكة.الحقوؽ والعموـ االقتصادي
 األقساـ التالية: –تنشأ لدى معيد الحقوؽ والعموـ االقتصادية   :2المادة 

 ،قسـ الحقوؽ 
 .قسـ العمـو االقتصادية 

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي ببريكة، كل فيما  :3 المادة
 لقرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتنفيذ ىذا ا

 2017مارس  02في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحدد القائمة  2014مارس  25المؤرخ في  275، يعدل القرار رقم 2017مارس  02مؤرخ في  264رقم  قرار
 االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي، المعدل والمتمم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2012 مايو سنة 14الموافق  1436رجب عاـ  25في المؤرخ  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 1992ماي سنة  23الموافق  1412ذي القعدة عاـ  20المؤرخ في  215-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتمـ، السيما المادة  والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ
 منو،  4

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز 2014مارس  25المؤرخ في  275وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ف االجتماعي والثقافي، المعدؿ والمتمـالبحث العممي والتقني في عمـ اإلنسا

 

 يـقـــــرر
 

، المعػػدؿ والمػػتمـ والمػػذكور 2014مػػارس  25المػػؤرخ فػػي  275تعػػدؿ المػػادة األولػػى مػػف القػػرار رقػػـ المــادة األولــى: 
 أعاله وتحرر كما يأتي:

 ...............................)بدوف تغيير(.................................. :المادة األولى"
 االجتمػاعيكػز البحػث العممػي والتقنػي فػي عمػـ اإلنسػاف تحدد القائمة االسمية ألعضػاء مجمػس إدارة مر 

 كما يمي:والثقافي، 
 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة

 السيدة يحياوي زايدي رشيدة، ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسة، -
 ،زير المكمف بالماليةالسيد سعدوف دمحم، ممثال عف الو  -
 السيدة قالز ويزة، ممثمة عف الوزير المكمف بالثقافة، -
 السيد ارزقي سميماف، ممثال عف الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، -
صالح المستشفيات، -  السيد عابد دمحم، ممثال عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 داخمية والجماعات المحمية،السيد أيت احسف رابح، ممثال عف الوزير المكمف بال -
 ،االجتماعيالسيد بف ديب دمحم، ممثال عف الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف  -
 السيد ريابي زاكي زىير، ممثال عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف". -

 األعضاء اآلخرين:
 مدير المركز،      السيد شرباؿ عبد القادر               -
 ،حيرش بغداد دمحم                     مدير وحدة بحثالسيد  -
 السيد عطوي براىيـ                        مدير وحدة البحث، -
 السيد يعالوي أحمد                         مدير وحدة البحث، -
 ،مدير وحدة بحث      السيد رحايل الطيب                   -
 رئيس المجمس العممي".         السيد بكوش عمارة                 -

 

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

 2017مارس  02في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية، يحدد القائمة 2017مارس  02مؤرخ في  265 قرار رقم
 معسكر ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

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

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

 منو، 12والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
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والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  12-09التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -
 منو، 2إنشاء جامعة معسكر المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

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

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

ا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذ2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر

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

 2017مارس  02في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة والمقب سماال
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس تبوف فتح هللا وىبي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو الوالية عبد العزيز -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بشالغـ يحي -
 والتعميـ المينييف،ممثل الوزير المكمف بالتكويف  عضو قاسمي عبدالرحمف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو البواعمي أحمد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو ناصري عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو موالي أحمد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بشرؾ سنوسي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو صافا أدمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية، عضو شناني جياللي -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو قميل لقماف الحكيـ -
 ف بالموارد المائية والبيئة،ممثل الوزير المكم عضو رشيس مراد -
صالح المستشفيات، عضو دمحم الحبيب عبد الكريـ -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ، عضو بف عمي عمار يسمينة -
 ممثل الوالي. عضو عيشوبة شيخ موالي -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 االسم والمقب الصفة الييئة

 نابي بوعمي - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية،
 دحو مختار - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية،

 ميمودي عمي - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة،
 مختاري فيصل - عضو مية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير،ممثل منتخب عف األساتذة لك

 ىواري دمحم سيد أحمد - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا،
 بوسكيف مجاىد - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،
 رقيق بف دوخة عبد الكريـ - وعض ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة،
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 بف واز دمحم الصغير - عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
 بكارة دمحم - عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 بف عابد الجياللي - عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
 يخو فاطمة الزىراء - عضو ف والتقنييف وعماؿ الخدمات،ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلداريي

 ىزيل صفياف - عضو ممثل منتخب عف الطمبة،
 بف شنوف إبراىيـ - عضو ممثل منتخب عف الطمبة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية2017مارس  02مؤرخ في  266رقم  قرار

 ث في البيو تكنولوجياألعضاء المجمس العممي لمركز البح
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125 -15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 2007أكتوبر سنة  31 الموافق 1428شواؿ عاـ  19المؤرخ في  338-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تكنولوجيا، والمتضمف إنشاء مركز البحث في البيو
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما 2011
 منو، 21دة الما

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

 

 يـقــــــرر
 

ذي الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11مػػػف المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  21تطبيقػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة  المـــادة األولـــى:
، والمػػػذكور أعػػػاله، تحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس 2011نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432

 تكنولوجيا كما يأتي: العممي لمركز البحث في البيو
 :بالنسبة لباحثي المركز 

  رئيسا، بوعالـ حرفي -
  عبد السالـ، دمس -
  شوقي، بف سويسي -
  طارؽ، بوديار -
  عالء، عبد الصمد -
  عبد السالـ، بمبمدي -
  عبد الفتاح، غريب -
  حساـ. صحراوي  -

 :بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز 
 رابح، باكور

 ىند مريـ، بف ميدي
 سمير بشير، قعوار

 نور الديف. سمطاني
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 :بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج 
 أحمد، شنة 

 حسيف، غريسي
 أحسف، بومنجل
 نور.عبد ال عباس

 :األعضاء بحكم القانون 
 مدير المركز، عمار عزيوف  

 مدير وحدة بحث. كماؿ صنياجي          
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 

 2017مارس  02في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الذي يحدد القائمة2013يوليو  7 المؤرخ في 471، يعدل القرار رقم 2017مارس  02مؤرخ في  267رقم  قرار
 والثقافي، المعدل والمتمم االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125 -15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذو القعدة عاـ  20المؤرخ في  215 -92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ والمتمـ، 
نوفمبر سنة  24الموافق    1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

مؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما ، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لم2011
 منو، 21المادة 

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

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013و سنة يولي 7المؤرخ في  471وبمقتضى القرار رقـ  -
 والمتمـ، لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ

 

 يـقــــــرر
 

، والمذكور أعاله وتحرر كما 2013يوليو سنة  7المؤرخ في  471تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ المادة األولى: 
 يأتي:

 : .............................)بدوف تغيير(...........................،المادة األولى"
تحػػػػدد القائمػػػػة االسػػػػمية ألعضػػػػاء المجمػػػػس العممػػػػي لمركػػػػز البحػػػػث العممػػػػي والتقنػػػػي فػػػػي عمػػػػـ اإلنسػػػػاف 

 االجتماعي والثقافي كما يأتي:
 ................................(..بـدون تغـيير..................................) 

 :األعضاء بحكم القانون 
 مدير المركز،           عبد القادر شرباؿ
 مدير وحدة بحث، بغداد دمحم      حيرش
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 مدير وحدة بحث، براىيـ عطوي 
 مدير وحدة بحث، أحمد     يعالوي 
 مدير وحدة بحث". الطيب رحايل

 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا القرار في النش2المادة 
 2017مارس  02في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015أكتوبر  7المؤرخ في  977رقم القرار  يعدل، 2017مارس  05مؤرخ في  268 رقم قرار

 ، المعدلالشمف ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةالذي يحدد القائمة 
 

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

 .ؿ، المعدوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
يو سنة ليو  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ  ،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
ألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةالذي يحدد القائمة  ،2015أكتوبر  7في  المؤرخ 977وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.الشمف
 يـقــــــرر

 

والمذكػور أعاله،  المعدؿ ،2015أكتوبر  7المؤرخ في  977الجدوؿ الممحق بالقرار قـ  ويتمـ يعػدؿ المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. كما

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

 2017مارس  05في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب االسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس شاىد  العربي 

 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لكحل  دمحم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو إزروؽ إزغايمي حكيـ 

 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو فشيت  أبوبكر
  ،المكمف بالتربية الوطنية ةممثل الوزير   عضو ىداج عبد القادر
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو بف حميدة أحمد 
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 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو بف سونة جماؿ
 والنقل، ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو بورقدة يحي

 ،ي ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحر  عضو بمعيد  دمحم مختار
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة عضو السبتي كشود 

 بالتجارة،ممثل الوزير المكمف  عضو حميد بدر
 بالسكف والعمراف والمدينة،ممثل الوزير المكمف  عضو معزوز فتحي مصطفى

 بالشباب والرياضة،ممثل الوزير المكمف  عضو حقاس سعيد
 بالثقافة،مكمف ممثل الوزير ال عضو مودع أحمد
 بالعدؿ،ممثل الوزير المكمف  عضو لعرؾ دمحم

 الوالي. ممثل عضو رتوش عبد هللا
 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب االسم

 الدقيقة واإلعالـ اآللي، ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو عضو بف عروس دمحم -
 ،لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ممثل منتخب عف األساتذة عضو زروؽ العربي -
 ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عضو رنيمة أحمد -
 المغات األجنبية،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو قيطارني دمحم -
 اآلداب والفنوف،عف األساتذة لكمية  ةمنتخب ةممثم عضو بف عربية راضية -
 ،ثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المدنية والمعماريةمم عضو غريسي دمحم -
 ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو بوفميح نبيل -
 عمـو الطبيعة والحياة،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو سعيدي جماؿ -
 ،عيد التربية البدنية والرياضيةممثل منتخب عف األساتذة لم عضو سبع بوعبد هللا -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو فالؽ دمحم -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو حميمي بف شرقي -
 ،منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل عضو قسوؿ كماؿ -
 ،ظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المو  عضو بف غالية دمحم أميف -
 ،ممثل منتخب عف الطمبة عضو نغمي حسيف -
 .ممثل منتخب عف  الطمبة عضو بف سحنوف ىشاـ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015أفريل  21المؤرخ في  168يعدل القرار رقم  ، 2017مارس  05مؤرخ في  269رقم  قرار

 بومرداس، المعدل اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي يحدد القائمة 
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7ي المؤرخ ف 189 –98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 3المتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12سيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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إدارة جامعة   ئمة اإلسمية ألعضاء مجمس، الذي يحدد القا2015أفريل  21المؤرخ في  168وبمقتضى القرار رقـ  -
 بومرداس، المعدؿ.

 يـقــــــرر
 

 أعاله، كما ، المعدؿ والمذكػور 2015أفريل  21المؤرخ في  168يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 تعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لم :2المادة 
 2017مارس  05في حرر بالجزائر                                                                                                    
 زير التعميم العالي والبحث العمميو                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

     بومرداسقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب االسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس سعيدي دمحم -
 المالية،ممثل الوزير المكمف ب عضو جرموف عبد الكريـ  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو  خنسوس نذير -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو سعادنة صادؽ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو لكحل سعيد -
 صالح اإلداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإل عضو عثامنة جماؿ -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو دواخة عبد الحق -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو  خيار فوزية -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة، عضو عبابسة سامية -
 والمناجـ، ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو عمروس صافية -
  ممثمة الوزير المكمف بالطاقة، عضو  محيو تسعديت -
 ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو بمعقيبي وردية زوجة ولد خروبي -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ،  عضو  خفيف جماؿ -
 الوالي. ممثل عضو شرماط عز الديف -

 

 ."......................................ي بدون تغييروالباق........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2017مارس  06مؤرخ في  قرار
 2لدى جامعـة محمـد لميـن دباغيـن سطيـف 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

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

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

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

 ،2، المتضمف إنشاء جامعػة سطيف2011نوفمبر سنة  28المؤرخ في  404-11المرسـو التنفيذي رقـ بمقتضى  -
، المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتػذة في 2016نوفمبػر سنة  28لممحضر المػؤرخ في  نظػػػػػػػرا -

 ، 2لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة سطيف
، المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي العمػاؿ في لجنػة 2016نوفمبػر سنة  28نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 ،2ماعية لدى جامعػة سطيفالخدمات اإلجت
، المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدى 2017جانفي سنة  24نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .2جامعػػة سطيف
 يــقـــــرر

 

 .2تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة دمحم لميف دباغيف سطيف المـادة األولى:
 كوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:تت :2المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 قربوع عبد الرزاؽ، -03 مسايل السعدي، -02 كويحل جماؿ، -01
 عكاؿ عبد العزيز، -06 جعفر عدالة، -05 بمعزاـ مبروؾ، -04
 بف عرعور عمي، -09 عناف دمحم، -08 قطاؼ سفياف، -07

 

 :   األعضاء اإلضافيون 
 بوعنداس سفياف، -03 قرقور عبد الرزاؽ، -02 عزاب عبد الرحيـ، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
لتعمػػيـ ، بتنفيػػذ ىػػذا القػػػرار، الػػذي سينشػػػر فػػي النشػػرة الرسػػمية لػػوزارة ا2يكمػػف السيػػػد مديػػػر جامعػػػة سػػطيف :4المــادة 

  العالي والبحث العممي.
 2017 مارس 06حرر بالجزائر في                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016جوان  21المؤرخ في  727يعدل القرار رقم ، 2017مارس  08مؤرخ في  270رقم  قرار

 تكنولوجيا، المعدل الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيو
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 2007أكتوبر سنة  31الموافق  1428شواؿ عاـ  19المؤرخ في  338-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 4تكنولوجيا، السيما المادة  والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في البيو
نوفمبر سنة  24الموافق  1432الحجة عاـ  ذي 28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
 منو. 13المادة 
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد 

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2016 جواف 21المؤرخ في  727وبمقتضى القرار رقـ  -
 المعدؿ، تكنولوجيا، البحث في البيو

 يـقــــــرر
 

 ، المعػػدؿ، والمػػذكور أعػػاله2016ف جػػوا  21المػػؤرخ فػػي  727تعػػدؿ المػػادة األولػػى مػػف القػػرار رقػػـ  المــادة األولــى:
 وتحرر كما يأتي:

 .............)بدوف تغيير(......................................: ...............المادة األولى"
 تكنولوجيا، كما يمي: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيو

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 قازد حساف، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، السيد -
 السيد حماني عماد، ممثال عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد بوشموخ عبد الغاني، ممثال عف وزير الدفاع الوطني، -
 السيد الباي عبد الرحماف، ممثال عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، -
 مي، ممثال عف الوزير المكمف بالطاقة،السيد بف يخمف ع -
صالح المستشفيات، -  السيد بف خديـ العيد، ممثال عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 السيد بف بمقاسـ عبد القادر، ممثال عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، -
 لعمرانية والسياحة والصناعة التقميدية. "السيد لباد حساف، ممثال عف الوزير المكمف بالتييئة ا -

 األعضاء اآلخرين:
 السيد عزيوف عمار / مدير المركز، -
 السيد حرفي بوعالـ / رئيس المجمس العممي، -
 السيد صنياجي  كماؿ  / مدير وحدة البحث. -

 ."....................................والباقي بدون تغيير......................................" 
يكمػف السػيد األمػيف العػاـ لػوزارة التعمػيـ العػالي والبحػػث العممػي بتطبيػق ىػذا القػرار الػذي ينشػر فػي النشػػرة  :2المـادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017مارس  08في ر بالجزائر حر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية، 2017مارس  08مؤرخ في  271رقم  قرار
 ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2008يوليو سنة  9الموافق 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  205-08تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

 منو، 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت، المعدؿ، السيما المادة 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 حيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،الذي يحدد صال

 

 يـقــــــرر
 

ــى:  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ 10تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 

 كز الجامعي بعيف تيموشنت.مجمس إدارة المر 
 .تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف تيموشنت طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2017مارس  08في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع فةالص االسم والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العممي، ممثل الوزير المكمف رئيسا منصور خوجة فاتح   -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو بوميدي مكية   -
 ممثمة الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عبيد زليخة  -
 يـ المينييف، ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعم عضو صابر دمحم غانـ   -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو فالح ناصر   -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو عينة دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو قيدجي عبد الرحمف   -
 زير المكمف بالثقافة،ممثل الو  عضو بف عبد الرحماف ابراىيـ   -
 ممثل الوزير المكمف الموارد المائية والبيئة، عضو ىامل مراد  -
 ممثل الوالي. عضو بف شيخ مصطفى   -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

، عضو مازور دمحم  -  ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو
 ألساتذة لمعيد التكنولوجيا،ممثل منتخب عف ا عضو حومادي يوسف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو حاشي يوسف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات، عضو رمضاف دمحم  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو لعشابي فاطمة الزىراء  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو زة بغدادي  بف ع  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بف جريد فاطمة الزىراء  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو بخيت مياجي   -
 منتخبة عف الطمبة،ممثمة  عضو منقوشي فاطمة الزىراء  -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو جبور بوجمعة  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل  2017مارس  09ي مؤّرخ ف 272 رقم قرار
 بعض مؤسسات التعميم العاليشيادة ميندس دولة، دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري، في 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذو الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ،
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ،
والمتضّمف  1972 أكتوبر سنة 3الموافق  1391شعباف عاـ  25المؤرخ في  190 -72وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ الميندس المعماري، المعّدؿ،
والمتضّمف نظاـ  1976فيفري سنة  20الموافق  1396صفر عاـ 20 المؤّرخ في 44-76رقـ وبمقتضى المرسـو  -

 الدراسات لنيل دبموـ طبيب بيطري، المعّدؿ والمتّمـ،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 رسة العميا،الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزي
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
غشت سنة  23الموافق  1424مادى الثانية عاـ ج 24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،   2003
، الذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر 2011نوفمبر سنة  3المؤّرخ في  715وبمقتضى القرار رقـ  -

 اري في المدارس خارج الجامعة، المعدؿ والمتمـ.لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبمـو الميندس المعم
 

 يقــــرر
 

 1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99مف القانوف رقـ  1مكرر 21تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولـى: 
والمتضمف القانوف التوجييي لمتعميـ العالي المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله،  1999أبريل سنة  4الموافق 
ىذا القرار إلى تحديد  شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس ييدؼ 

 دولة، دبموـ ميندس معماري أو شيادة دكتور بيطري، في بعض مؤسسات التعميـ العالي.
عمى شيادة تسمـ المدارس العميا التي تضمف التكويف في دراسات ميندس أو اليندسة المعمارية، زيادة : 2المــادة 

مف ىذا القرار  4ميندس دولة أو دبموـ ميندس معماري، حسب الحالة، شيادة الماستر، طبقا ألحكاـ المادة 
 والتنظيـ المعموؿ بو.

تسمـ المؤسسات التي تضمف التكويف في البيطرة، زيادة عمى شيادة دكتور بيطري، شيادة الماستر طبقا : 3المــادة 
 قرار والتنظيـ المعموؿ بو. مف ىذا ال 4ألحكاـ المادة 

أعاله، الراغبيف الحصوؿ عمى  3و 2يجب عمى الطمبة المسجميف في المؤسسات المذكورة في المادتيف  :4المــادة 
شيادة الماستر، متابعة تكويف تكميمي لمتدريب عمى البحث يقدر حجمو الساعي األدنى بمائتي ساعة 

 (.سا200)
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أعاله، بقرار مف وزير التعميـ العالي والبحث  4التكويف التكميمي المذكور في المادة تحدد كيفيات تنظيـ : 5المــادة 
 العممي بناء عمى اقتراح الييئات البيداغوجية والعممية لممؤسسة المعنية.   

 ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله.2011نوفمبر 3المؤرخ في  715تمغى أحكاـ القرار رقـ  :6المــادة 
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المؤسسات المعنية، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا : 7المــادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017مارس  09في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
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 ، يتضمن تأىيل 2017مارس  09مؤرخ في  273تسوية رقم  قرار

 ماستر فروع ذات تسجيل وطني في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18مؤّرخ في ال 05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،

سنة  يوليو 23لموافق ا 1422جمادي األولى عاـ  2المؤّرخ في  208-01وـ الرئاسي رقـ وبمقتضى المرس -
 ،الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا 2001

يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ والمتّمـ،  2001

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 وشيادة الدكتوراه، الماسترالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18ؤّرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،ذي يال

المتضّمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2013 سنة يونيو 04المؤّرخ في  129وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2013جويمية  08نة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ عمى محضر اجتماع المج بناءً  -
 

 

 يقــــــــــرر
 
 

في  ،الشمفبجامعة  6661-6661بعنواف الّسنة الجػامعيػة  ماستر فروع ذات تسجيل وطنيال ؤىلي المادة األولـى:
 .لممحق ىذا القرار طبقا ميداف "عمـو الطبيعية والحياة"

 .6661-6661مف السنة الجامعية  يسري مفعوؿ ىذا القرار ابتداءً  :2المــادة 
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الشمفيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 

 .الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
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 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الشمف جامعةبعنوان  ماستر الفروع ذات تسجيل وطني  تأىيل ممحق:

 2157-2156 الّسنة الجامعية
 طبيعة تخصص الفرع الميدان

 بيولوجيةعمـو  عمـو الطبيعية والحياة

 أ عمـو األغذية

 أ مراقبة المطابقة وجودة المواد الغذائية

 أ تغذية بشرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016جانفي  19المؤرخ في  50، يعدل القرار رقم 2017مارس  13مؤرخ في  276رقم  قرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس، المعدل
 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 

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

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

 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في 232-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 4المتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس، السيما المادة 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2016جانفي سنة   19المؤرخ في  50وبمقتضى القرار رقـ  -
 المعدؿ. المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس،

 

 يـقــــــرر
،المعػػدؿ، والمػػذكور أعػاله، كمػػا 2016جػانفي 19المػػؤرخ فػي  50يعػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػالقرار رقػـ األولــى: المـادة 

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

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس
 ن:واألعضاء المعين - 1

 القطاع الصفة السم والمقبا
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا سنوسي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوعزة منقور حميد  -
 ممثمة الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو اجكواف نادية -
 ميـ المينييف، ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتع عضو مصطفاوي قويدر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو بورغيدة زوبير -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو مباركي عبد القادر -
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة، عضو بف سالمة فريدة -
 اإلعالـ واالتصاؿ.ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات  عضو بختي حمزة -
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 األعضاء المنتخبون: -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مصف االستاذية، عضو رحموف عبدالمطيف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو سماحات دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو سي دمحم نصر الديف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات، عضو ف عبدالقادرعمرا -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات، عضو حافضي فاطمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو دجودي أحمد شافي -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو دباب أمينة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2017مارس  13مؤرخ في  قرار
 لدى المركـز الجامعـي نـور البشيـر البيـض 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ظيفة ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لمو 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

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

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

 اإلجتماعية،
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي،
، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2015جواف سنة  22المؤرخ في  162-15المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -

 ،، المتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض2010سبتمبر سنة  09المؤرخ في  10-204
، المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتػذة في 2016جويمية سنة  04ػرا لممحضر المػؤرخ في نظػػػػػػ -

 لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي البيض، 
، المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي العمػاؿ في لجنػة 2016جويمية سنة  04نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 مات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي البيض،الخد
، المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػات 2017جانفػي سنة  17نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 اإلجتماعيػة لػدى المركز الجامعي البيض،
 يــقـــــرر

 

 .الجامعي نور البشير البيضتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز  المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 وقاص مبارؾ، -03 سالمي عبد القادر، -02 منصوري أدمحم، -01
   حكـو بشير، -05 العربي لخضر، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 زايد دمحم، -03 ،صحي سمية -02 بمعباس يمينة، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
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يكمػػػف السيػػػػد مػػػدير المركػػػز الجػػػامعي نػػػور البشػػػير البػػػيض، بتنفيػػػذ ىػػػذا القػػػػرار، الػػػذي سينشػػػػر فػػػي النشػػػرة  :4المـــادة 
 الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2017 مارس 13حرر بالجزائر في                                                                                                    
 عمميع/وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ات اإلجتماعيةيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدم ،2017مارس  13مؤرخ في  قرار

 1لدى جامعـة فرحـات عبـاس سطيـف 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
حتوى الخدمات اإلجتماعية ، المحدد لم1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 اإلجتماعية،
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي،
-89، يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 2011نوفمبر سنة  28المؤرخ في  405-11المرسوـ التنفيذي رقـ قتضى بم -

 ،، المتضمف إنشاء جامعػة سطيف1989أوت سنة  01المؤرخ في  140
، المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتػذة 2016ديسمبر سنة  11نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 ، 1ؿ في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة سطيفوالعمػا
، المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدى 2017جانفي سنة  12نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 ،1جامعػػة سطيف
 يــقـــــرر

 .1سطيفتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة فرحػات عبػاس  المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

  األعضاء الدائمون :
 بوستة السعيد، -03 مرابطي نصير، -02 شرقي عبد الحميد، -01
 ذواودي قيس، -06 شيخ رمضاف، -05 شدري عادؿ، -04
 بف حممة فيصل، -09 بصبر عيسى، -08 بودابة نور الديف، -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 عطاء هللا عبد الحميـ، -03 شراد جالؿ، -02 زيات عادؿ، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
ية لػػوزارة التعمػػيـ ، بتنفيػػذ ىػػذا القػػػرار، الػػذي سينشػػػر فػػي النشػػرة الرسػػم1يكمػػف السيػػػد مديػػػر جامعػػػة سػػطيف :4المــادة 

  العالي والبحث العممي.
 2017 مارس 13حرر بالجزائر في                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2015ديسمبر سنة  7المؤرخ في  1220يعدل القرار رقم ، 2017مارس  14مؤرخ في  277رقم  قرار
 فقات لوزارة التعميم العالي والبحث العـمميالمجنة القطاعـية لمص الذي يحدد تشكيمة

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436حجة عاـ ذي ال 2المؤرخ في  247-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ،
الذي  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد تشكيمة المجنة القطاعػية لمصفقات  ،2015ديسمبر سنة  7المؤرخ في  1220 وبمقتضى القرار رقـ -

 المعدؿ. لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،
 يـقــــــرر

 

المعػػدؿ والمػػذكور أعػػاله  ،2015ديسػػمبر سػػنة  7المػػؤرخ فػػي  1220مػػف القػػرار رقػػـ  2تعػػدؿ المػػادة  المــادة األولــى:
 وتحرر كما يأتي:

 تتشكل المجنة القطاعػية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف: :2ة الماد"
  : عن وزارة التعميم العالي والبحث العـممي 

 رئيس السيد : بوىػيشة  دمحم -
 نائب رئيس السيد: جبراني عبد الحكيـ  -

 

 :عن ممثمي القطاع المعـني 
 عضو دائـ السيد: كاممي الحػاج -
 عضو دائـ الريد مميكة السيدة :  -
 عضو مستخمف السيد: العػوفي عػمر -
 عضو مستخمف السيدة: بف موسى أماؿ -

 

  : )عن وزارة المالية ) المديرية العامة لمميزانية 
 عضو دائـ  السيدة : أبركاف مميكة                                     -
 عضو مستخمف      السيدة : سمماني يسمينة  -

 

 ) عن وزارة المالية ) المديرية العامة لممحاسبة 
 عضو دائـ السيدة : بف كزيـ صفية -
 عضو مستخمف  السيد : خرادوش مباليا -

  

  عن وزارة التجارة 
 عػضو دائـ السيدة : عػياشي فاطمة -
 عػضو مستخمف السيدة : حػراد جازية -

 

 مجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية ل: 3المادة 
 2017مارس  14في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017فيفري  21مؤرخ في ال 224رقم يعدل القرار ، 2017مارس  14مؤرخ في  278رقم  قرار 
 خنشمة ألعضاء مجمس إدارة جامعة يحدد القائمة االسمية الذي

 

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

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

 منو، 12القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة و 2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2والمتضمف إنشاء جامعة خنشمة، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األوؿ عاـ ر  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
ألعضاء مجمس إدارة  يحدد القائمة االسمية ، الذي2017فيفري  21مؤرخ في ال 224رقـ وبمقتضى القرار  -

 .خنشمة جامعة
 يـقــــــرر

كما ىو والمذكور أعاله،  ،2017فيفري  21مؤرخ في ال 224رقـ ر يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرا المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2017مارس  26حـرر بالجزائر في                                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة خنشمةقائمة أعضاء مجمس إدارة 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة والمقباالسم 

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس ضيف عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو شندرلي براىـ محفوظ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو قادري عبد العزيز -
 بية الوطنية،بالتر  ممثل الوزيرة المكمفة عضو قادري مبارؾ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بمعاليا بوخروبة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو نويوي بشير  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو بوخاتـ كماؿ  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو حمزاوي جماؿ  -
 بالصناعة والمناجـ، ممثمة الوزير المكمف عضو ماني لطيفةرح -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو لبرارة أحمد -
 ممثمة الوزير المكمف بالثقافة، عضو طيرات صبيحة -
 عة التقميدية،بالتييئة العمرانية والسياحة والصنا ممثل الوزير المكمف عضو بف طالب دمحم صالح   -
 الوالي. ممثل عضو قاسي عمي -

 

 ."...................................والباقي بدون تغيير..............................." 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن 2017مارس  14مؤرخ في  279رقم  قرار
 لتقييم الباحثين تشكيمة المجنة الوطنية

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ،، والمت2008
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
لمجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف ، الذي يحدد تنظيـ ا2009ديسمبر  24المؤرخ في  349وبمقتضى القرار رقـ  -

 منو، 2وسيرىا، السيما المادة 
، والمتضمف تشكيمة المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف، 2013ديسمبر  26المؤرخ في  1012وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ،
 يـقــــــرر

 

المشػػار غميػػو أعػػاله،  2009ديسػػمبر  24المػػؤرخ فػػي  349مػػف القػػرار رقػػـ  2تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
 تتشكل المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف الدائميف مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:

 فرع العموم االجتماعية واإلنسانية:
 المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي عمـ اإلنساف والتاريخ فرحاتي بركاىـ

 ر ما قبل التاريخ وفي عمـ اإلنساف والتاريخالمركز الوطني لمبحوث في عصو  حدوش عبد القادر
 المدرسة العميا لمتجارة قميز عبد القادر

 جامعة تممساف مميكي سمير باحة الديف
 جامعة تور صمود نورة

 

 فرع العموم والتكنولوجيا:
 مركز تنمية الطاقات المتجددة حاج اعراب عمار

 ل لمطاقويةمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواق ىجرسي توفيق
 المركز الوطني لمدراسات واألبحاث المتكاممة لمبناء برارة أحمد

 المركز الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿ لعوامي ناصر
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر بموشراني عادؿ

 

 فرع عموم األرض، الكزن والحياة:
 فمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضيةمركز البحث في عمـ ال جميط حمو
 المعيد الوطني لألبحاث الغابية أعرابي مراد
 المعيد الوطني لمبحث الزراعي الجزائري  عباس خالد

 مركز التقنيات الفضائية بف أحمد دحو سيد أحمد
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية حربي آسيا

 

 موم األساسية:فرع الع
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية أوجات جماؿ
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية دراي رضواف

 مركز تنمية الطاقات المتجددة عزيزة ماجدة أمينة
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 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بوشفرة جماؿ
 1جامعة وىراف  بويعقوب عبد القادر

 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف دتريبش مولو 
 

 ، المعدؿ والمشار إليو أعاله.2013ديسمبر  26المؤرخ في  1012تمغى أحكاـ المادة رقـ  :2المادة 
يكمف السيد المدير العػاـ لمبحػث العممػي والتطػوير التكنولػوجي، بتنفيػذ ىػذا القػرار الػذي سينشػر فػي النشػرة  :3المادة 

 العالي والبحث العممي.الرسمية لمتعميـ 
 2017مارس  14حرر بالجزائر في                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                

 األستاذ: طاىر حجار                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية2017مارس  15 في مؤرخ 285رقم  قرار
 لشعبة الصيدلة ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وسيرىا 

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
، والمتضمف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ،
ادة ، والمتضمف تنظيـ الدراسات لنيل شي1971غشت سنة 25المؤّرخ في  216 -71وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 صيدلي، المعّدؿ والمتّمـ،
، 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 قواعد تنظيـ المراكز االستشفائية الجامعية وسيرىا، المعّدؿ،الذي يحدد 
غشت سنة  24الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  297-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 يـقــــــرر
 

، ويحدد صالحيتيا، وتشكيمتيا دلةييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء لجنة بيداغوجية وطنية لشعبة الصيالمـــادة األولى: 
 ى في صمب النص "المجنة البيداغوجية الوطنية".وتدع وسيرىا.

تكمف المجنة البيداغوجية الوطنية، باعتبارىا جيازا لمتشاور ما بيف المؤسسات وما بيف القطاعات في  :2المــادة 
 مجاؿ اختصاصاتيا ، بما يأتي:

 اقتراح ودراسة ومواءمة برامج التعميـ والتكويف لشعبة الصيدلة وتحيينيا، -
 األعباء لمتجييزات والوسائل البيداغوجية لشعبة الصيدلة، إعداد دفتر -
تشجيع تثميف المنتوجات والوسائل البيداغوجية لشعبة الصيدلة ) تجييزات األعماؿ التطبيقية، كتب  -

 تعميمية، فحص المطبوعات، المراجع العممية، تقنيات المحاكاة...إلخ (،
 ات المعنية،إعداد مخّطط تكويف المكّونيف بالتعاوف مع الييئ -
 التعاوف بيف المؤسسات والقطاعات ) حركية الطمبة واألساتذة واإلطارات، تبادؿ الوسائل،...إلخ (، -
 اقتراح إحداث تخّصصات جديدة. -
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 تتشكل المجنة البيداغوجية الوطنية مف: :3المــادة 
 رئيس قسـ الصيدلة لكمية الطب التي تدّرس بيا ىذه الشعبة، -
عف كل مؤسسة جامعية مف ذوي الرتبة األعمى، يقترحو عميد كمية الطب ( في الصيدلة 1أستاذ ) -

 لممؤسسة الجامعية المعنية، 
( أساتذة مف ذوي الرتبة األعمى عمى المستوى الوطني تقترحيـ الوزارة 5( إلى خمسة )3ثالثة ) -

 الوصّية.
ى التخّصصات أو ىيئات عّدة أساتذة كخبراء في إحد يمكف المجنة البيداغوجية الوطنية دعوة أستاذ أو

 عممّية كّمما دعت الضرورة إلى ذلؾ.
 ( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة.3ُيعّيف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمدة ثالث )

 تحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية في ممحق ىذا القرار.
ـّ انتخابيـ مف 2طنية خالؿ اجتماعيا األوؿ رئيسا ليا ونائبيف )تنتخب المجنة البيداغوجية الو  :4المــادة  ( لمرئيس يت

 ذوي الرتبة األعمى. 
) الوسط،  يجب أف يمّثل رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية ونائبيو، الندوات الجيوية الجامعية الثالث

 والشرؽ، والغرب (.
 ي ينتخبو أعضاء المجنة، مف:يتشكل مكتب المجنة البيداغوجية الوطنية، الذ: 5المادة 

 رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية، -
 (،2نائبا الرئيس ) -
 مقّرر. -

في حالة اإلخالؿ بسير المجنة البيداغوجية الوطنية بسبب أحد أعضائيا، يحّرر رئيسيا محضرا بذلؾ، : 6المادة 
  ترسل نسخة عنو إلى السمطة الوصّية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

إلخالؿ بسير المجنة البيداغوجية الوطنية بعد معاينة مف قبل الندوة الوطنية لعمداء كميات ا في حالة 
ـّ المجوء إلى استبداؿ رئيس أو مجموع أعضاء مكتب المجنة البيداغوجية  الطب والسمطة الوصّية، يت

 مف ىذا القرار. 5و  4ة في الماّدتيف دّ الوطنية، طبقا لمكيفيات المحد
 في السنة بدعوة مف رئيسيا.  (2)مع المجنة البيداغوجية الوطنية في دورة عادية ، مرتيف تجت: 7المــادة 

أعضائيا أو بطمب مف ( 2/3ثمثي )ويمكف أف تجتمع في دورة استثنائية بدعوة مف رئيسيا أو بطمب مف 
 رئيس الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب، أو بطمب مف الوزارة الوصّية.

 ( أعضائيا عمى األقل.2/3المجنة  البيداغوجية الوطنية  إال بحضور ثمثي ) ال تصّح اجتماعات
ذا لـ يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثاف خالؿ أجل ثمانية ) ( أياـ وتصح مداوالت المجنة  البيداغوجية الوطنية 8وا 

 حينئذ ميما يكف عدد األعضاء الحاضريف.
 األوؿ، نظاميا الداخمي.تعّد المجنة البيداغوجية الوطنية خالؿ اجتماعيا 

يحّدد جدوؿ أعماؿ المجنة البيداغوجية الوطنية مف طرؼ رئيسيا بالتشاور مع أعضائيا، طبقا لمخّطط : 8المــادة 
 عمل سنوي وتوجييات السمطة الوصية.

 يمكف المجنة البيداغوجية الوطنية إنشاء لجاف حسب الضرورة.: 9المادة 
نة البيداغوجية الوطنية ، كما يمكنيا أف تضـّ أساتذة يمّثموف شعبة أو تتشّكل ىذه المجاف مف أعضاء المج

 عّدة تخّصصات معنية.
 تعرض أشغاؿ ىذه المجاف عمى المجنة البيداغوجية الوطنية خالؿ دوراتيا لمّدراسة. 
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 رئيس المجنة. وبمحاضر وُتدّوف في سجل مرقـ ومؤشر عميو ويوقعتتوج أشغاؿ المجنة البيداغوجية الوطنية : 10المادة 
لى الندوة الوطنية لعمداء كمّيات الطب وترسل إلى المديرية  تبّمغ ىذه المحاضر ألعضاء المجنة مف قبل الرئيس وا 

 العامة لمتعميـ والتكويف العالييف لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 ية الثالثة، عقب كل اجتماع ليا.تستقبل المجنة البيداغوجية الوطنية ممّثمي طمبة الصيدلة لمندوات الجيو 

تضمف المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي التنسيق ما بيف : 11المادة 
 مختمف المجاف البيداغوجية الوطنية لمعموـ الطبّية ومتابعة أشغاليا.

 طرؼ المؤسسة الجامعية التي ينتمي إلييا رئيسيا. تضمف أمانة المجنة البيداغوجية الوطنية مف :12المادة 
تتكفل المؤسسات الجامعية التي تحتضف أشغاؿ المجنة البيداغوجية الوطنية أو الندوات الجيوية : 13المادة 

 الجامعية المعنية بمصاريف سير المجنة، طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
 لمجنة البيداغوجية الوطنية بمصاريف تنقميـ خالؿ اجتماعاتيا.تتكّفل المؤسسات الجامعية التي ينتمي إلييا أعضاء ا

، كل في ما يخصو، بتطبيق لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء المؤسسات الجامعية المعنيةيكمف المدير العاـ : 14المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2017مارس  15حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية2017س مار  15 في مؤرخال 285رقم  رارممحق الق
 لشعبة الصيدلة ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وسيرىا 

 الصفة المؤسسة الجامعية االسم والمقب
 رئيسا 1كمية الطب، جامعة الجزائر رضا جيجيق
 نائب الرئيس كمية الطب، جامعة عنابة يوسف ىادؼ

 نائبة الرئيس 1ف كمية الطب، جامعة وىرا حسيبة رزؽ هللا
 مقّررة 1كمية الطب، جامعة الجزائر  دليمة سماتي
 عضوة 1كمية الطب، جامعة الجزائر  مميكة حجوج

 عضوة 1كمية الطب، جامعة الجزائر  حجاج أوؿ ؼ.الزىراء
 عضوا 1كمية الطب، جامعة الجزائر  كماؿ منصوري 

 عضوا 1كمية الطب، جامعة البميدة  دمحم محفوظ
 عضوة 1كمية الطب، جامعة البميدة  ف عزيزوردة ب

 عضوا كمية الطب، جامعة تيزي وزو مامو مرزوؽ 
 عضوا كمية الطب، جامعة تيزي وزو مكاشر الميف رضواف

 عضوة 1كمية الطب، جامعة وىراف  صيرة موساوي ن
 عضوا 1كمية الطب، جامعة وىراف  يوسف يوسف بوعمي

 عضوا دي بمعباسكمية الطب، جامعة سي ياسيف عاشوري 
 عضوا كمية الطب، جامعة سيدي بمعباس عديل سمكة دمحم
 عضوة كمية الطب، جامعة تممساف نسريف أبو رجاؿ

 عضوا كمية الطب، جامعة تممساف دمحم نسيـ بوكمي حساف
 عضوا 3كمية الطب، جامعة قسنطينة  العمري بف حالسة

 عضوا 3كمية الطب، جامعة قسنطينة  حبيب بمماحي
 عضوا 3كمية الطب، جامعة قسنطينة  قدور بمعابد
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 عضوة 1كمية الطب، جامعة سطيف  صباح بف بوضياؼ
 عضوا 1كمية الطب، جامعة سطيف  عبد المالؾ زالقي

 عضوا 2كمية الطب، جامعة باتنة  عبد الرزاؽ حاميسي
 عضوا 2كمية الطب، جامعة باتنة  أميف شريف رضواف

 ةعضو  2جامعة باتنة كمية الطب،  رقية منصوري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد مبمغ نفقات سحب دفتر شروط ،2017مارس  19مؤرخ في  286رقم  قرار
 تسميم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد دفتر  2016أكتوبر سنة  30الموافق  1438محـر عاـ  28المؤرخ في  1641وبمقتضى القرار رقـ  -

 شروط تسميـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي.
 

 

 ــرريـقــــ
 

ييدؼ ىذا القرار الى تحديد مبمغ نفقات سحب دفتر شروط تسميـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة  المادة األولى:
 لمتكويف العالي.

يحدد مبمغ نفقات سحب دفتر شروط تسميـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي بعشر آالؼ  :2المادة 
 ( دينار جزائري.10.000)

أعاله، نقدا، لدى قباضة وزارة التعميـ العالي والبحث العممي  2ات المذكور في المادة يصب مبمغ النفق: 3المادة 
 مقابل وصل تسديد.

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير الوسائل والميزانية ومراقبة التسيير، كل في ما  :4المادة 
 رسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ال

 

 2017مارس  19حرر بالجزائر في                                                                                           
 م العالي والبحث العمميوزير التعمي                                                                                         

 األستاذ: طاىر حجار                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2017مارس  19قرار مؤرخ في 
 "بن يوسف بن خدة" 1ئـرلدى جامعـة الجزا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
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، المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 وكيفية تمويميا،

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

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

، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2015جويمية سنة  11المؤرخ في  179-15ـ المرسوـ التنفيذي رقبمقتضى  -
 ،وسيرىا 1، المتعمق بتنظيـ جامعػة الجزائر1984أوت سنة  18المؤرخ في  84-209

، المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتػذة 2016نوفمبػر سنة  16نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 ، 1لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة الجزائروالعمػاؿ في 

، المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدى 2016نوفمبػر سنة  16نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 ،1جامعػػة الجزائر

 يــقـــــرر
 

 .1تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة الجزائر المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 واتي عبد القادر، -03 واسمي جماؿ،ڤ -02 عينوز وىيبة، -01
 معمرلي عبد الحميد، -06 بمحواء خير الديف، -05 والي طاىر، -04
 حسيف،زعباط  -09 توماتية عمراف، -08 شييب نصر الديف، -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 بمحداد كماؿ، -03 بف عيسى لخضر، -02 اخمف عبد النور، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
نشػػرة الرسػػمية لػػوزارة التعمػػيـ ، بتنفيػػذ ىػػذا القػػػرار، الػػذي سينشػػػر فػػي ال1يكمػػف السيػػػد مديػػػر جامعػػػة الجزائػػر :4المــادة 

 العالي والبحث العممي.
 2017 مارس 19حرر بالجزائر في                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017مارس  26مــؤّرخ في  287 ــرار رقمق
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطف بجامعـة عموم الطبيعة والحياةة ـكّميل 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2015يوليو سنة 11الموافق 1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 

مصطفى بف عموـ الطبيعة والحياة بجامعة لكّمية نتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي وبناًء عمى محضر ا -
 ،2016ماي 17المؤّرخ في  2باتنػة -بولعيد

 يـقــــــرر
 

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

مصطفى بف  عموـ الطبيعة والحياة بجامعةلكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 .2باتنػة  -بولعيد

 -مصطفى بف بولعيد جامعةعموـ الطبيعة والحياة بلكّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،2باتنػة 

، كّل فيما يخصو، 2باتنػة -مصطفى بف بولعيديكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2017مارس  26المؤّرخ في  287رقم  رارـــق بالقـــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبجامعة  عموم الطبيعة والحياةة ـلكّمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األستاذية عف قسـ عمـ البيئة والمحيط األساتذة ذوي مصفّ  ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  شرفي عبد المالؾ 1
 يةعميد الكمّ  شافعة اسماعيل 2
 راسات والمسائل المرتبطة بالطمبةدّ المكّمفة بال العميد ةنائب نوري ليميا  3
 بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية امكّمف بم نائب العميد حساف بف مسعود 4
 ويف القاعدي لعمـو الطبيعة والحياةالتك قسـ رئيس أميف دمحم مداح 5
 ءعمـ المكروبيولوجيا والبيو كيميا قسـ رئيس لوصيف لطفي 6
 عمـ البيئة والمحيط  قسـ رئيس بغياني بمقاسـ 7
 البيولوجيا العضوية قسـ رئيس غشاـ عبد المجيب 8
 والحياةالتكويف القاعدي لعمـو الطبيعة  قسـالّمجنة العممية ل رئيس الياشمي مسعود 9
 ءعمـ المكروبيولوجيا والبيو كيميا قسـالّمجنة العممية ل رئيس حمبابة ليمى 10
 عمـ البيئة والمحيط  قسـة الّمجنة العممية لرئيس عموي مميحة 11
 البيولوجيا العضوية قسـة الّمجنة العممية لرئيس بمخيري يمينة 12
 عف قسـ التكويف القاعدي لعمـو الطبيعة والحياة األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل برتمة نبيل 13
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ البيئة والمحيط  ممّثل سي بشير عبد الكريـ 14
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل قالة عادؿ  15
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 األساتذة المساعديفة عف ممّثم خميف نفيسة 16
 مدير مخبر بحث يحي مولود 17
 مديرة مخبر بحث ناسةعجرود و  18
 مسؤوؿ مكتبة الكّمية لعجاؿ حمزة 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مـؤّرخ في  288قـرار رقم 

 2تنــةبا- دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة  لقسـم التكوين القاعدي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11الموافق 1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكويف القاعدي بكّمية عموـ الطبيعة والحياة  -

 ،2016ماي  12المؤّرخ في  -مصطفى بف بولعيدبجامعة 
 

 ـــــرريـقـ
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
دي بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف القاع

 .2باتنػة  -مصطفى بف بولعيد
 تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف القاعدي بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة  -مصطفى بف بولعيد
، كّل فيما 2باتنػة  -مصطفى بف بولعيدر العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكّمف المدي :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نة العمميةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المج 2017مارس  26المـؤّرخ  في  288رقم رار ــق بالقــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة  لقسـم التكوين القاعدي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـمساعد قسـ "أ"،  أستاذ مسعود ىاشمي 1
 رئيس القسـ مداح دمحم أميف 2
 مساعدة قسـ "أ" أستاذ شيشوف ىاجر 3
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 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ بمعقوف صمرة 4
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ بف شريف فايزة 5
 مساعد قسـ "أ" أستاذ جمعي عزوز  6
 مساعد قسـ "ب" أستاذ بف دايخة دمحم 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العممية لقسـميحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2017مارس  26مـؤّرخ في  289قـرار رقم 

 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة  ميكرو بيولوجيا وبيو كيمياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 كومة، المعّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء الح
غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ 24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
كيمياء بكّمية عمـو الطبيعة  بيولوجيا وبيو ـ ميكرووبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقس -

 ،2016أفريل  20المؤّرخ في  -مصطفى بف بولعيدوالحياة بجامعة 
 

 يـقــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424
كيمياء بكّمية عموـ الطبيعة والحياة  بيولوجيا وبيو القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ميكرو

 .2باتنػة  -مصطفى بف بولعيدبجامعة 
كيمياء بكّمية عموـ الطبيعة  لوجيا وبيوبيو  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ميكرو :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة  -مصطفى بف بولعيد والحياة بجامعة
، كّل فيما 2باتنػة  -مصطفى بف بولعيديكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في ال
  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  26المـؤّرخ في  289رقم رار ــق بالقــممح

 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة  كيمياء بيولوجيا وبيو لقسـم ميكرو
 الصفـة لمقـباالسم وا الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـ ةرئيسة، أستاذ حمبابة ليمى 1
 رئيس القسـ لوصيف لطفي 2
 محاضر قسـ "ب" أستاذ بوسمسمة حواس 3
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 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ بوضياؼ كوثر 4
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ بف جامع أسماء 5
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ دعاس عميور صميحة 6
 ة مساعدة قسـ "ب"أستاذ ساـ كيينةبدعيدة إبت 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017مارس  26مـؤّرخ في  290قـرار رقم 

 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة  لقسـم البيولوجيا العضوية
 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يح 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11الموافق 1436رمضاف عاـ  24رخ في المؤ  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا العضوية بكّمية عموـ الطبيعة والحياة  -

 ،2016ماي 4المؤّرخ في  -مصطفى بف بولعيدبجامعة 
 يـقــــــرر

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

الطبيعة والحياة بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا العضوية بكّمية عموـ
 .2باتنػة  -مصطفى بف بولعيد

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا العضوية بكّمية عموـ الطبيعة والحياة : 2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة  -مصطفى بف بولعيد بجامعة

، كّل فيما 2باتنػة  -مصطفى بف بولعيدعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكّمف المدير العاـ لمت :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2017مارس  26ائر، في حّرر بالجز                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 ذ طاىر حجاراألستا                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  26المـؤّرخ في  290رقم رار ــق بالقــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة  سـم البيولوجيا العضويةلق

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـ ةرئيسة مساعدة قسـ "أ"، أستاذ بمخيري يمينة 1
 رئيس القسـ غشاـ عبد المجيب 2
 أستاذ يحي مولود 3
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 ساعد قسـ "أ"م أستاذ العمراوي رمزي  4
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ خميف نفيسة 5
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ دفة وفاء 6
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ بوزيد وفاء 7
 مساعد قسـ "ب" أستاذ دايخ باديس 8
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ جعرة حياة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017رس ما 26مـؤّرخ في  291قـرار رقم 

 2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة  لقسـم عمم البيئة والمحيط
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015و سنة ماي 14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
خاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ البيئة والمحيط بكّمية عموـ الطبيعة والحياة وبناًء عمى محضر انت -

 ،2016ماي 4المؤّرخ في  -مصطفى بف بولعيدبجامعة 
 

 يـقــــــرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ البيئة والمحيط بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة 
 .2باتنػة  -مصطفى بف بولعيد

عممية لقسـ عمـ البيئة والمحيط بكّمية عموـ الطبيعة والحياة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة  -مصطفى بف بولعيد بجامعة

، كّل فيما 2باتنػة  -مصطفى بف بولعيديكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي

 

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  26المـؤّرخ  في  291رقم رار ــق بالقــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة  لقسـم عمم البيئة والمحيط

 الصفـة سم والمقـباال الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـ ةرئيسة مساعدة قسـ "أ"، أستاذ عموي مميحة 1
 رئيس القسـ بغياني بمقاسـ 2
 أستاذ شرفي عبد المالؾ 3
 محاضر قسـ "أ" أستاذ بف مسعود حساف 4
 ة محاضرة قسـ "ب"أستاذ نوريميميا  5
 ة محاضرة قسـ "ب"أستاذ نفار فييمة 6
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ ديةخاطر نا 7
 مساعد قسـ "أ" أستاذ بزالة عادؿ 8
 مساعد قسـ "أ" أستاذ بمخيري شمس الديف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2017مارس  26مــؤّرخ في  292قـرار رقم 

 2باتنــة- دـمصطفى بن بولعية بجامعـة األجنبيــ اتــغوالمّ  الطبة ــكّميل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424لثانية عاـ جمادى ا 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعممي،الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا
 2015يوليو سنة  11الموافق 1436رمضاف عاـ 24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
 2باتنػة -مصطفى بف بولعيدبجامعة الطب لكّمية بالمجمس العممي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 ،2016أفريل  20المؤّرخ في 
 ـــــرريـقـ

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

 .2باتنػة -مصطفى بف بولعيدجامعة الطب بلكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
وفًقا  ،2باتنػة  -مصطفى بف بولعيدالطب بجامعػة لكّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كّل فيما يخصو، 2باتنػة -مصطفى بف بولعيد يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  26المـؤّرخ في  292رقم  رارـــق بالقـــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفاألجنبيــة بجامعـة  اتــغوالمّ  الطبة ــكّميالمجمس العممي ل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب ممّثل، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  خرناف ناصر 1
 يةعميد الكمّ  بف عباس المنصف 2
 راسات والمسائل المرتبطة بالطمبةدّ مكّمف بال نائب العميد غجاتي دمحم رضا 3
 بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية امكّمف بم نائب العميد طباؿ صورية 4
 الطب قسـ ةرئيس واغالنت يمينة 5
 رئيس قسـ الصيدلة ىميسي عبد الرزاؽ 6
 الطب قسـة الّمجنة العممية لرئيس محجوب حورية 7
 الصيدلة قسـالّمجنة العممية ل رئيس بف موسى دمحم الطاىر 8
 ذة ذوي مصّف األستاذية الطبة األساتممّثم قرينات نادية 9
 ة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلةممّثم حركات حسينة 10
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف الصيدلة ممّثل بوراس مراد 11
 األساتذة المساعديف ة عفممّثم بمجودي منى فرياؿ 12
 األساتذة المساعديف عف ممّثل بوعزيز فريد 13
 مدير مخبر بحث حسيف بونصر 14
 مسؤوؿ المكتبة سامي عيشور 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مـؤّرخ في  293قـرار رقم 

 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة الّطــــب بجامعة  لقسـم الّصيدلــة
 

 م العالي والبحث العممي،إن وزير التعمي
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
سنة  غشت 23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،يحّدد  الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11 الموافق 1436رمضاف عاـ  24ي المؤرخ ف 180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
مصطفى بف بجامعة  الّطػببكّمية  الّصيدلػة بالمجنة العممية لقسـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 ،2016أفريل 20المؤّرخ في  2باتنػة -بولعيد
 يـقــــــرر

 

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

 2باتنػة يدمصطفى بف بولعالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّصيدلػة بكّمية الّطػب بجامعة 
-مصطفى بف بولعيدتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّصيدلػة بكّمية الّطػب بجامعة  :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة 
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 فيما يخصو، ، كلّ 2باتنػة -مصطفى بف بولعيد يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء 2017مارس  26المـؤّرخ في   293رقم  رار ــق بالقــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة الّطــــب بجامعة  المجنـة العمميـة لقسـم الّصيدلــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ م، رئيس المجنة العممية لجامعي يمساعد استشفائ أستاذ بف موسى دمحم الطاىر 1
 رئيس القسـ ىميسي عبد الرزاؽ 2
 ةأستاذ حركات حسينة 3
 "أ" محاضر قسـ أستاذ بوراس مراد 4
 مساعد استشفائي جامعي أستاذ عمروف عبد القادر 5
 جامعي مساعد استشفائي أستاذ سيف الديف جواد 6
 جامعي مساعد استشفائي أستاذ لعاليمية يوسف 7
 جامعي مساعد استشفائي أستاذ بف غزاؿ ىشاـ 8
 "أ" ة قسـمساعد ةأستاذ عمراني نسيمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاء المجنة العمميةيحّدد القائمة اال، 2017مارس  26مـؤّرخ في  294قـرار رقم 

 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة الّطــــب بجامعة  لقسـم الطب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ 24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
-مصطفى بف بولعيدلّطػب بجامعة ابكّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطب  -

 ،2016أفريل 20المؤّرخ في  2باتنػة 
 يـقــــــرر

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2باتنػة مصطفى بف بولعيدالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكّمية الّطػب بجامعة 
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باتنػة -مصطفى بف بولعيدتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكّمية الّطػب بجامعة  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2

، كّل فيما يخصو، 2باتنػة -مصطفى بف بولعيديكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضـاء الذي يحّدد القائمة االسمية 2017مارس  26المـؤّرخ في  294رقم رار ــق بالقــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة الّطــــب بجامعة  المجنـة العمميـة لقسـم الطب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ مالمجنة العممية ل ة، رئيسجامعي ية استشفائأستاذ محجوب حورية 1
 رئيسة القسـ واغالنت يمينة 2
 جامعي يئة محاضرة قسـ "أ" استشفاأستاذ بف حسيف وصاؿ 3
 جامعي ية محاضرة قسـ "أ" استشفائأستاذ شوقي دالؿ 4
 جامعي ية محاضرة قسـ "أ" استشفائأستاذ بف براىيـ وسيمة 5
 جامعي يمحاضرة قسـ "أ" استشفائ أستاذ بوجوراؼ نوار 6
 جامعي يمحاضرة قسـ "ب" استشفائ أستاذ خضراوي حشاني 7
 جامعي يتشفائاس "أ" ة قسـمساعد ةأستاذ ريغي نورة 8
 جامعي ياستشفائ "أ" قسـ أستاذ مساعد واغالنت حساـ الديف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مـؤّرخ  في  295قـرار رقم 

 2باتنــة-دـى بن بولعيـمصطفبجامعة األجنبيــة  اتــغاآلداب والمّ بكّميـة  لقسـم الّمغـة اإلنجميزيــة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424انية عاـ جمادى الث 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممي،الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
األجنبيػة  اتػغاآلداب والمّ بكّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة اإلنجميزيػة  -

 ،2016جانفي  07المؤّرخ في  2باتنػة -دػف بولعيمصطفى ببجامعة 
 

 

 يـقــــــرر
 
 

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



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   327

 

األجنبيػة بجامعة  اتػغاآلداب والمّ ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية الق
 .2باتنػة  -مصطفى بف بولعيد

األجنبيػة  اتػغاآلداب والمّ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة -بولعيد مصطفى بفبجامعة 

، كّل فيما يخصو، 2باتنػة -مصطفى بف بولعيديكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2017مارس  26المـؤّرخ في  295م رقرار ــق بالقــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفاألجنبيــة بجامعة  اتــغاآلداب والمّ بكّميـة  لقسـم الّمغـة اإلنجميزيــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ّمجنة العممية لمقسـال ةرئيس ة محاضرة قسـ "أ"،أستاذ بيمػوؿ أماؿ 1
 رئيس القسـ بف الطيب نورالديف 2
 أستاذ نجػاي دمحم الصالح 3
 أستاذ عبػوبػو الياشمػي 4
 أستاذ غػوار عمر 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  يػرذقػاولي ن 6
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  مقالتي ريػاض 7
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ قرزة راضيػة 8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مـؤّرخ في  296قـرار رقم 
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفاألجنبيــة بجامعة  اتــغاآلداب والمّ بكّميـة  لقسـم الّمغـة الفرنسيـة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15رقـ  بمقتضى المرسوـ الرئاسي -

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

 لمعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  ،2المتضّمف إنشاء جامعة باتنػة و 
األجنبيػة  اتػغاآلداب والمّ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة الفرنسيػة بكّمية  -

 ،2016ماي  12المؤّرخ في   2باتنػة  -دػمصطفى بف بولعيبجامعة 
 

 يـقــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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األجنبيػة بجامعة  اتػغاآلداب والمّ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة الفرنسية بكّمية 
 .2باتنػة  -دػفى بف بولعيمصط

األجنبيػة بجامعة  اتػغاآلداب والمّ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة الفرنسيػة بكّمية  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة -دػمصطفى بف بولعي

، كّل فيما يخصو، 2باتنػة -دػمصطفى بف بولعيف ومدير جامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العاليي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2017مارس  26المـؤّرخ في  296رقم رار ــق بالقــممح
 2باتنــة- دـى بن بولعيـمصطفاألجنبيــة بجامعة  اتــغاآلداب والمّ بكّميـة  يـةلقسـم الّمغـة الفرنس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، أستاذ خضراوي السعيد 1
 رئيس القسـ بف زرواؿ طارؽ  2
 أستاذ عبد الحميد سمير 3
 أستاذ مانع قواو 4
 أستاذ منصوري عمي 5
 محاضر قسـ "أ" أستاذ دمحم الكاملمطاطحة  6
 ة محاضرة قسـ "أ"أستاذ بوباكور سميرة 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  دوحي دمحم 8
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ خندودي نسيمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العممي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ، 2017مارس  26مــؤّرخ في  297 قـرار رقم

 2باتنــة - دـمصطفى بن بولعياألجنبيــة بجامعـة  اتــغة اآلداب والمّ ــكّميل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،ا
 2015يوليو سنة 11الموافق 1436رمضاف عاـ 24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
مصطفى بف بجامعة بيػة األجن اتػغلكّمية اآلداب والمّ بالمجمس العممي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 ،2016 ماي 10المؤّرخ في  2باتنػة -بولعيد
 يـقــــــرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43: تطبيًقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى
قرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ال2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

مصطفى بف األجنبيػة بجامعة  اتػغلكّمية اآلداب والمّ تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 .2باتنػة -بولعيد

مصطفى بف األجنبيػة بجامعػة  اتػغلكّمية اآلداب والمّ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 ممحق بيذا القرار.وفًقا لمجدوؿ ال ،2باتنػة  -بولعيد

، كّل فيما يخصو، 2باتنػة -مصطفى بف بولعيد : يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 7201مارس  26لمـؤّرخ  في ا 297رقم  رارـــق بالقـــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفاألجنبيــة بجامعـة  اتــغة اآلداب والمّ ــكّميالمجمس العممي ل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 زيػةاألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغػة االنجمي ممّثل، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  نجاي دمحم الصالح  1
 يةعميد الكمّ  غوار عمر  2
 راسات والمسائل المرتبطة بالطمبةدّ مكّمف بال نائب العميد مطاطحة دمحم الكامل 3
 بعد التدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية امكّمف بم نائب العميد عبوبو الياشمي 4
 الّمغػة الفرنسيػة  رئيس قسـ بف زرواؿ طارؽ  5
 رئيس قسـ الّمغػة االنجميزيػة  فبف الطيب نور الدي 6
 الّمغػة الفرنسيػة قسـالّمجنة العممية ل رئيس خضرواي السعيد 7
 الّمغػة االنجميزيػة قسـة الّمجنة العممية لرئيس بيموؿ آماؿ 8
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغػة الفرنسيػة ممّثل عبد الحميد سمير 9
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغػة الفرنسيػةاأل ممّثل منصوري عمي 10
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغػة االنجميزيػة ممّثل قاولي النذير 11
 األساتذة المساعديف عف ممّثل برغوث الحاج 12
 األساتذة المساعديف ة عفممّثم مسامح عفاؼ 13
 مدير مخبر بحث مانع قواو 14
 مسؤولة المكتبة يروزبومجاف ف 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26 مـؤّرخ في 298قـرار رقم 

 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة الّرياضيـات واإلعـالم اآللـي بجامعة  لقسـم اإلعــالم اآللــي
 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   330

 

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

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 

الّرياضيات واإلعالـ اآللػي بكّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللػي  -
 ،2016أفريل  26المؤّرخ في  2باتنػة -مصطفى بف بولعيدبجامعة 

 

 يـقــــــرر
 

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

الـ اآللػي بكّمية الّرياضيات واإلعالـ اآللػي بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعػ
 .2باتنػة  -مصطفى بف بولعيد

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللػي بكّمية الّرياضيات واإلعالـ اآللػي  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة -مصطفى بف بولعيدبجامعة 

، كّل فيما يخصو، 2باتنػة -مصطفى بف بولعيديكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3مادة ال
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
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 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضـاء المجنـة العمميـةالذي يحّدد القائمة اال 2017مارس  26المـؤّرخ في  298رقم رار ــق بالقــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة الّرياضيـات واإلعـالم اآللـي بجامعة  لقسـم اإلعــالم اآللــي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ مالمجنة العممية ل ة"، رئيسب"ة قسـ محاضر  ةأستاذ تيتونػة فايػزة 1
 رئيس القسـ مومػف حمومػة 2
 أستاذ  مي عػز الديػفبيال 3
 أستاذ  زيدانػي عبد المجيػد 4
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر صغيػر رشيػد 5
 "ب"قسـ  أستاذ محاضر عػواؽ سفيػاف 6
 "ب"ة قسـ محاضر  ةأستاذ بيمػوؿ عمػي 7
 "أ" ة قسـمساعد ةأستاذ بف الذيب صونية صبرينػة 8
 "أ" قسـ أستاذ مساعد ساسػي عبد هللا 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مـؤّرخ في  299قـرار رقم 

 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة الّرياضيـات واإلعـالم اآللـي بجامعة  لقسـم الّرياضيــات
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد ال 2003
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 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2015يوليو سنة  11فق الموا 1436رمضاف عاـ 24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 

الّرياضيات واإلعالـ اآللػي بكّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّرياضيػات  -
 ،2016أفريل 26المؤّرخ في  2باتنػة -مصطفى بف بولعيدبجامعة 

 

 يـقــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48كاـ المادة تطبيًقا ألح المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
جامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّرياضيػات بكّمية الّرياضيات واإلعالـ اآللػي ب

 .2باتنػة  -مصطفى بف بولعيد
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّرياضيػات بكّمية الّرياضيات واإلعالـ اآللػي بجامعة  :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة -مصطفى بف بولعيد
، كّل فيما يخصو، 2باتنػة -مصطفى بف بولعيديف ومدير جامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالي :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2017مارس  26  المـؤّرخ في 299رقم رار ــق بالقــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة الّرياضيـات واإلعـالم اآللـي بجامعة  لقسـم الّرياضيــات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ مأستاذ، رئيس المجنة العممية ل قجيبة السعيد 1
 رئيس القسـ جفاؿ لخضر 2
 أستاذ  ممكمي خالد 3
 أستاذ  النوي لمنور 4
 أستاذ بف ناصر رشيد 5
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر يز منوني عبد العز  6
 "أ"ة قسـ محاضر  ةأستاذ حمشي الياـ 7
 "أ" ة قسـمساعد ةأستاذ كندري دليمة 8
 "أ" ة قسـمساعد ةأستاذ قاسمي بوثينة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اء المجمس العممييحّدد القائمة االسمية ألعض، 2017مارس  26مــؤّرخ في  300قــرار رقم 

 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطف بجامعـة الّرياضيـات واإلعـالم اآللـية ـكّميل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
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 2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 

مصطفى بجامعة  واإلعػالـ اآللػي الّرياضيػاتلكّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -
 ،2016ماي  05المؤّرخ في مارس  2باتنػة -بف بولعيد

 يـقــــــرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
بف  مصطفى بجامعة الّرياضيػات واإلعػالـ اآللػيلكّمية  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي

 .2باتنػة  -بولعيد
مصطفى بف  بجامعة الّرياضيػات واإلعػالـ اآللػيلكّمية العممي  المجمس تحّدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 

 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،2نػة بات -بولعيد
 ، كّل فيما يخصو،2باتنػة -مصطفى بف بولعيد يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  26 المؤّرخ  في 300رقم  رارـــق بالقـــممح

 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبجامعة  الّرياضيـات واإلعـالم اآللـية ـلكّميالمجمس العممي 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّرياضيػات ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  منوني عبد العزيز 1
 يةعميد الكمّ  ربيعي صالح الديف 2
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةمكّمف بال نائب العميد بف زغمي ابراىيـ 3
 بعد التدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية اف بممكمّ  نائب العميد صغير رشيد 4
 الرياضيػاترئيس قسـ  جفاؿ لخضر 5
 اإلعػالـ اآللػي رئيس قسـ مومف حمومة 6
 التكويف القاعدي في الّرياضيػات واإلعالـ اآللػيرئيس قسـ  ساسي عبد هللا 7
 الّرياضيػات قسـالمجنة العممية لرئيس  قجيبة السعيد 8
 اإلعػالـ اآللػي قسـة المجنة العممية لرئيس نة فائزةتيتو  9
 قسـ الّرياضيػاتعف  ألساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثال زرقيف دمحم 10
 قسـ اإلعػالـ اآللػيعف  ألساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثال بوبيش جالؿ الديف 11
 عػالـ اآللػيقسـ اإلعف  ألساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثال زيدات سمير 12
 ممثمة األساتذة المساعديف بف الذيب صونيا صبرينة 13
 ممثل األساتذة المساعديف قالة سميـ 14
 مدير مخبر ممكمي خالد 15
 مدير مخبر النوي لمنور 16
 مدير مخبر بالمي عز الديف 17

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017مارس   26مــؤّرخ في  301قــرار رقم 
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطف بجامعـة اــة التكنولوجيـكّميالمجمس العممي ل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 لحكومة، المعّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء ا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30موافق ال 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
 2باتنػة-مصطفى بف بولعيدالتكنولوجيػا بجامعة كّمية لوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -

 ،2016جانفي  24المؤّرخ في 
 يـقــــــرر

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعال2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .2باتنػة مصطفى بف بولعيد التكنولوجيػا بجامعةلكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
باتنػة  -مصطفى بف بولعيد التكنولوجيػا بجامعةلكّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 

 ر.وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرا ،2
، كّل فيما يخصو، 2باتنػة -مصطفى بف بولعيديكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة االسمية ألعضاءالذي يحدد القائم 2017مارس  26المؤّرخ في  301رقم  رارـــق بالقـــممح

 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبجامعة  التكنولوجيــاة ـلكّمي المجمس العممي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الميكانيؾ ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  ميحي عبد القادر 1
 يةعميد الكمّ  شيخي خالد 2
 راسات والمسائل المرتبطة بالطمبةدّ مكّمف بال نائب العميد يرعبد الحميد سم 3
 بعد التدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية امكّمف بم نائب العميد حمودي مزوز 4
 اإللكترونيؾ قسـ رئيس الصالح خير الديف دمحم 5
 الميكانيؾ قسـ رئيس سعيداني نور الديف 6
 التقنية الكيرباء قسـ رئيس بنسالـ أحمد 7
 اليندسة الصناعية قسـ رئيس موس دمحم جماؿ 8
 اليندسة المدنية قسـ رئيس ديمية دمحم الصالح 9
 الري  قسـ رئيس كركوري عمي 10
 الجذع المشترؾ عمـو وتكنولوجيا قسـ رئيس تيري عمار 11
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 اإللكترونيؾ قسـالّمجنة العممية ل رئيس بف أوجيت نبيل 12
 الميكانيؾ قسـالّمجنة العممية ل رئيس بريوة مراد 13
 الكيرباء التقنية قسـالّمجنة العممية ل رئيس ناصري فريد 14
 اليندسة الصناعية قسـة الّمجنة العممية لرئيس موس كنػزة نادية 15
 اليندسة المدنية قسـالّمجنة العممية ل رئيس عبش خميفة 16
 الري  قسـالّمجنة العممية ل رئيس فورار عمي 17
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ ممّثل شافعة خير الديف 18
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ ممّثل جفاؿ فيصل 19
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الميكانيؾ ممّثل مداني صالح 20
 صّف األستاذية عف قسـ الكيرباء التقنيةة األساتذة ذوي مممّثم مخناش ليمى                 21
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيرباء التقنية ممّثل طيبي سفياف                 22
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الصناعية ممّثل حمودة شعباف                23
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الصناعيةة اممّثم مالخسو حياة                 24
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية ممّثل معمـ توفيق                    25
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية ممّثل بيدي دمحم                 26
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الري  ممّثل    لحباري نور الديف        27
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الري  ممّثل مسعيد بمقاسـ                28
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عمـو وتكنولوجيا ممّثل لبعل دمحم اليادي           29
 تذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عمـو وتكنولوجياة األساممّثم يوب المية 30
 األساتذة المساعديفة عف ممّثم بوقرف فطومة 31
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  عمراني ىشاـ 32
 مدير مخبر بحث ابف حاية عبد الحميد 33
 مدير مخبر بحث سعيدي لمير 34
 مديرة مخبر بحث موس ليمى حياة 35
 مدير مخبر بحث موسى حسيفبف  36
 مدير مخبر بحث وطاس توفيق 37
 مدير مخبر بحث زيداني كماؿ 38
 مدير مخبر بحث عبد الصمد رشيد  39
 مدير مخبر بحث نايت السعيد نصر الديف  40
 مدير مخبر بحث قطافي عمر  41
 مسؤوؿ مكتبة الكّمية عريف عبد المطيف 42
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مـؤّرخ في  302قـرار رقم 
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة التكنولوجيـا بجامعـة  لقسـم الـــّري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52مؤرخ في ال 125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشتسنة 23الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذييحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،2003
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013
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 2015يوليو سنة 11الموافق 1436رمضاف عاـ 24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  ،2ػة والمتضّمف إنشاء جامعة باتن

مصطفى بف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الػّري بكّمية التكنولوجيا بجامعة  -
 ،2016جانفي21المؤّرخ في  -بولعيد

 يـقــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -مصطفى بف بولعيدالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الػّري بكّمية التكنولوجيا بجامعة 

 .2باتنػة
 -مصطفى بف بولعيد بكّمية التكنولوجيا بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الػّري  :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة 
، كّل فيما 2باتنػة  -مصطفى بف بولعيديكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

 ي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العال
 

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  26المـؤّرخ في  302رقم رار ــق بالقــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفمعـة بكّميـة التكنولوجيـا بجا المجنة العممية لقسـم الـــّري 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، أستاذ فورار عمي 1
 رئيس القسـ كركوري عمي 2
 أستاذ بودوخة عبد الرحماف 3
 أستاذ حويشي العربي 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  لحباري نور الديف 5
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  برغوث مراد 6
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  دواجي بعزيز 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017مارس  26مـؤّرخ في  303قـرار رقم 

 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة التكنولوجيـا بجامعـة  قسـم اليندســة المدنيــةل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013
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 2015يوليو سنة  11الموافق 1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة بكّمية التكنولوجيا بجامعة  -
 ،2016جانفي19المؤّرخ في -مصطفى بف بولعيد

 يـقــــــرر
 

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

مصطفى بف كنولوجيا بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة بكّمية الت
 .2باتنػة  -بولعيد

مصطفى  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة بكّمية التكنولوجيا بجامعة :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة  -بف بولعيد

، كّل فيما 2باتنػة  -مصطفى بف بولعيدلييف ومدير جامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  26المـؤّرخ في  303رقم  رار ــق بالقــممح
 2باتنــة - دـى بن بولعيـمصطفبكّميـة التكنولوجيـا بجامعـة  ناعيــةالمجنة العممية لقسـم اليندســة الّص 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، أستاذ عبش خميفة 1
 رئيس القسـ ديمية دمحم الصالح 2
 قسـ "ب" محاضرأستاذ  بف موسى سمير 3
 محاضرة قسـ "ب" ةأستاذ بيموؿ وسيمة 4
 قسـ "ب" محاضرأستاذ  ىي الديفلحوؿ با 5
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بودوح منير 6
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  نزار بمعيد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مؤرخ في  304قرار رقم 

 موم الطبيعة والحياة  بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانمع بكّميـة لقسـم البيولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ا، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرى الذي 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

عممية لقسـ الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال 2013أفريل  30المؤرخ في  280وبموجب القرار رقـ  -
 البيولوجيا بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ،

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  -
 ،2015سبتمبر  29مستغانـ المؤّرخ في 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ياة بجامعة عبد الحميد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكّميػة عمـو الطبيعة والح

 ابف باديس مستغانـ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد  :2المادة 

 الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ ، كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف الع: 3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
  2017س مار  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء  2017مارس  26المؤرخ في 304رقم رار ــق بالقــممح
 العموم والتكنولوجيا  بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانمبكّميـة  لقسـم البيولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، أستاذ  رقيق يسعد حسيف  1
 رئيس القسـ مجاىد مصطفى 2
 أستاذ بحري فؤاد 3
 أستاذ  شادلي رابح 4
 أستاذ  مخالدي عبد القادر 5
 ضرة قسـ "أ"محا ةأستاذ رباعي وفاء 6
 محاضرة قسـ "ب" ةأستاذ بوفادي مختارية 7
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  شعالؿ عبد المالؾ 8
 مساعد قسـ "ب"أستاذ  موالي دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية لقسـميحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم، 2017مارس  26مؤرخ في  305قرار رقم 

 بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم القانون الخاص
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   338

 

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  404-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،

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

ء المجنة العممية لقسـ الذي يحدد القائمة االسمية ألعضا 2013مارس  21المؤرخ في  195وبموجب القرار رقـ  -
 القانوف الخاص بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ،

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية  -
 ،2015سبتمبر  29بجامعة مستغانـ المؤّرخ في 

 

 قــــــرريـ
 

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

اص بكّمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخ
 عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية  :2المادة 
 بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ ، كل فيما يك :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعض 2017مارس  26المؤرخ في   305رقم رار ــق بالقــممح
 بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم لقسـم القانون الخاص

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـذ محاضر قسـ "أ"، أستا فنينخ عبد القادر 1
 رئيس القسـ مشرفي عبد القادر 2
 أستاذ  ساليـ عبد هللا 3
 أستاذ  بف عزوز بف صابر 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  مزياف دمحم أميف 5
 محاضرة قسـ "أ" ةأستاذ زىدور كوثر 6
 مساعد قسـ "ب"أستاذ  بمعبدوف عواد 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بف عديدة نبيل 8
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  لعميش غزالة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2017مارس  26مؤّرخ في  306قرار رقم 

 بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ةـوم السياسيـوق والعمـة الحقـكّميل
 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -
 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003

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

بجامعة عبد الحميد لكّمية الحقوؽ والعمـو السياسية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -
 ،2015سبتمبر 29بف باديس مستغانـ المؤّرخ في 

 يـقــــــرر
 

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

بجامعة عبد الحميد بف لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 باديس مستغانـ.

بجامعة عبد الحميد بف لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية المجمس العممي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. باديس مستغانـ ،

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ، كل فيما  :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في  يخصو، بتطبيق

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  26المؤّرخ في  306رقم رار ـــق بالقـــممح
 بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ةـوم السياسيـوق والعمـة الحقـلكّميالمجمس العممي 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العمـو السياسية قسـ األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  ميفمزياف دمحم أ 1
 يةعميد الكمّ  عباسة الطاىر 2
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكمف بما بعد التدرج وا نائب العميد حيتالة معمر 3
 سائل المرتبطة بالطمبةدراسات والمالمكمف بال نائب العميد دمحم كريـ نور الديف 4
 القانوف العاـ رئيس قسـ بف عبو عفيف 5
 القانوف الخاصرئيس قسـ  مشرفي عبد القادر 6
 العمـو السياسيةرئيس قسـ  بوغازي عبد القادر 7
 القانوف العاـرئيس المجنة العممية لقسـ  ساجي عالـ 8
 خاصالقانوف الرئيس المجنة العممية لقسـ  فنينخ عبد القادر 9
 العمـو السياسيةرئيس المجنة العممية لقسـ  بمغيث عبد هللا 10
 القانوف العاـ قسـ األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل فرقاؽ معمر 11
 القانوف العاـ قسـ األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل حيدرة دمحم 12
 قسـ العمـو السياسية ة عفاألساتذة ذوي مصّف األستاذي ممّثل قوجيمي سيد أحمد 13

 قسـ القانوف الخاص األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل بف عزوز بف صابر 14
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 قسـ القانوف الخاص األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل ساليـ عبد هللا 15
 األساتذة المساعديف عف ممّثل يحي عبد الحميد 16
 ذة المساعديفاألساتعف ممّثل  عوايل عبد الصمد 17
 مدير بحث بقنيش عثماف 18
 مديرة بحث عباسة درباؿ صورية 19
 مسؤولة مكتبة الكمية عثماني صورية 20

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مؤرخ في  307قرار رقم 

 وق والعموم السياسية بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانمبكّميـة الحق لقسـم القانون العام
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مية لقسـ الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم 2013مارس  21المؤرخ في  195وبموجب القرار رقـ  -

 القانوف الخاص بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية  -

 ،2015سبتمبر  29بجامعة مستغانـ المؤّرخ في 
 يـقــــــرر

 

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

وؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّمية الحق
 الحميد ابف باديس مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة : 2المادة 
 عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، كل فيما يكمف المدير العا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

  2017مارس  26ر بالجزائر، في حرّ                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مميةالمجنة الع الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  26المؤّرخ في  730رقم رار ـــق بالقـــممح
 بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم لقسـم القانون العام

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـذ، أستا ساجي عالـ 1
 رئيس القسـ بف عبو عفيف 2
 أستاذ  بقنيش عثماف 3
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  فرقاؽ معمر 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  ة دمحمحيدر  5
 محاضرة قسـ "أ" ةأستاذ عباسة درباؿ صورية 6
 مساعد قسـ "ب"أستاذ  عبد الالوي جواد 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  يحي عبد الحميد 8
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  مزيود بصيفي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26في مؤّرخ  308قرار رقم 

 الحقوق والعموم السياسية بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم كّميةب لقسـم العموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424ثانية عاـ جمادى ال 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
الحقوؽ والعموـ السياسية كّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية ب -

 ،  2015سبتمبر  29مستغانـ المؤّرخ في  -بجامعة عبد الجميد ابف باديس
 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية ب

 مستغانـ. -عبد الجميد ابف باديس
الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد كّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية العموـ السياسية ب :2مادة ال

 مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الجميد ابف باديس
مستغانـ، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الجميد ابف باديس :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  26المؤّرخ في  308رقم رار ــق بالقــممح
 مستغانم -ة عبد الجميد ابن باديسالحقوق والعموم السياسية بجامع كّميةب لقسـم العموم السياسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ م"، رئيس المجنة العممية لب"قسـ  محاضر ذأستا بمغيث عبد هللا 1
 رئيس القسـ بوغازي عبد القادر 2
 "ب"قسـ  أستاذ محاضر قوجيمي سيد أحمد 3
 "أ" مساعد قسـأستاذ  بمكرشة موالي دمحم 4
 "أ" مساعد قسـتاذ أس العربي العربي 5
 "أ" مساعد قسـأستاذ  أبصير أحمد طالب 6
 "أ" مساعدة قسـ ةأستاذ بوقراص رقية 7
 "أ" مساعد قسـأستاذ  ظريف شاكر 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017مارس  26مؤّرخ في  309قرار رقم 

 العموم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانمكّمية ب ياءلقسـم الفيز 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ13المؤرخ في  220-98التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 لخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد ا الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي كّمية ب وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء -

 ،  2015نوفمبر  24بجامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ المؤّرخ في 
 

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

لمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ وا2003غشت سنة  23الموافق  1424
العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة عبد كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء ب

 الجميد بف باديس مستغانـ.
الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة العمـو كّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء ب :2المادة 

 عبد الجميد بف باديس مستغانـ ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ ، كل فيما  :3المادة 

 العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ يخصو، بتطبيق
  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 الي والبحث العمميوزير التعميم الع                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  26المؤّرخ في  309رقم رار ــق بالقــممح
 العموم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانمكّمية ب لقسـم الفيزياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ مرئيس المجنة العممية ل ،ذأستا سنوسي خالد 1
 رئيس القسـ عباس الشارؼ 2
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر بف عصماف أحمد 3
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر بوكرع عبد العزبز 4
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر بغداد دمحم 5
 "ب"قسـ  أستاذ محاضر بمعروسي طيب 6
 "أ" مساعد قسـأستاذ  بف قطاط لخضر 7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مؤّرخ في  310قرار رقم 
 العموم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانمكّمية ب لقسـم الكيمياء

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03فيذي رقـ وبمقتضى المرسـو التن -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد ص
العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي كّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء ب -

 ،  2015نوفمبر  26بجامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ المؤّرخ في 
 

 يـقــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48مادة تطبيقا ألحكاـ ال المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
عبد العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء ب

 الجميد بف باديس مستغانـ.
العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة كّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء ب :2المادة 

 عبد الجميد بف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
مدير جامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ ، كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  26المؤّرخ في   310رقم رار ــق بالقــممح
 موم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانمالعكّمية ب لقسـم الكيمياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ م، رئيس المجنة العممية لذأستا حراف أميف 1
 رئيس القسـ بمعاليا محمود 2
 أستاذ  طالب فوزي  3
 أستاذ  بمواثق عيسى 4
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر بورعدة دمحم 5
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر بمحاكـ أحمد 6
 "ب" قسـ أستاذ محاضر بمحمفاوي فيصل 7
 "أ" ة قسـمساعد ةأستاذ بورحمة سارة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017مارس  26مؤّرخ في  311قرار رقم 

 يد بن باديس مستغانمبجامعة عبد الحم ةعموم الطبيعة والحياة ـكّميل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998 يوليو سنة 7افق المو  1419عاـ  ربيع األوؿ13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بجامعة عبد الحميد بف  عموـ الطبيعة والحياةلكّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -

 ،2017فيفري 12في باديس مستغانـ المؤّرخ 
 يـقــــــرر

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

بجامعة عبد الحميد بف  عموـ الطبيعة والحياةلكّمية العممي تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 
 باديس مستغانـ.

بجامعة عبد الحميد بف باديس  عموـ الطبيعة والحياةلكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ ،

والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ ، كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

  2017مارس  26، في حّرر بالجزائر                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 اىر حجاراألستاذ ط                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  26المؤّرخ في  311ممحـــق بالقـــرار رقم 
 بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ةعموم الطبيعة والحياة ـلكّميالمجمس العممي 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم

قسـ عمـو  األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  بشير بويجرة عبد هللا 1
 البحار وتربية المائيات

 يةعميد الكمّ  العثماني ابراىيـ 2
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكمف بما بعد التدرج وا العميد نائب غفور دمحم 3
 راسات والمسائل المرتبطة بالطمبةدّ المكمف بال نائب العميد شريقف عبد الرحيـ 4
 البيولوجيارئيس قسـ  مجاىد مصطفى 5
 الفالحةرئيس قسـ  بف عبد المومف جياللي 6
 ربية المائياتعمـو البحار وت رئيس قسـ طيبي نصر الديف 7
 البيولوجيا رئيس المجنة العممية لقسـ رقيق يسعد حسيف عبد الكريـ 8
 الفالحةرئيس المجنة العممية لقسـ  بف خميفة دمحم 9
 عمـو البحار وتربية المائيات المجنة العممية لقسـ ةرئيس صواليمي دينا ليمى 10
  البيولوجيا قسـ ية عفة األساتذة ذوي مصّف األستاذممّثم بمحسيف منصورية 11
 البيولوجيا قسـ األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل بف عكريش بمميل 12
 قسـ الفالحة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل حداد أحمد 13
 قسـ عمـو البحار وتربية المائيات ة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عفممّثم بف عامر نرجس 14
 بحث مدير مخبر د القادرحمراني عب 15
 بحث مدير مخبر بركاني عبد هللا 16
 بحث مدير مخبر جبمي نور الديف 17
 بحث مدير مخبر مخالدي عبد القادر 18
 بحث مدير مخبر ريازي عمي 19
 بحث مدير مخبر حمبوش ميمود 20
 بحث مدير مخبر شاذلي رابح 21
 بحث مدير مخبر بودروة قدور 22
 األساتذة المساعديف عف ممّثل ؿمحيوت جما 23
 األساتذة المساعديف عف ممّثل بمبشير نور الديف 24
 مسؤولة مكتبة الكمية عوراوي عربية 25

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017مارس  26مؤّرخ في  312قرار رقم 
 بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم العموم الدقيقة واإلعالم اآللي ةـكّميل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
  1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ13المؤرخ في  220-98رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي   -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن الذي 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

بجامعة عبد  اإلعالـ اآلليالعموـ الدقيقة و لكّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -
 ،2015ديسمبر   15الحميد بف باديس مستغانـ المؤّرخ في 

 

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

اله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أع2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
بجامعة عبد الحميد  العموـ الدقيقة واإلعالـ اآلليلكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 

 بف باديس مستغانـ.
بجامعة عبد الحميد بف  العمـو الدقيقة واإلعالـ اآلليلكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ ، باديس
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ ، كل فيما  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  26المؤّرخ في   231رقم رار ـــق بالقـــممح

 بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم العموم الدقيقة واإلعالم اآللية ـلكّميالمجمس العممي 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ الرياضيات  األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  بوعقادة جياللي 1
 يةعميد الكمّ  بف مكي ىواري  2
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةالمكّمف بال نائب العميد أبصار بمقاسـ 3
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكّمف بما بعد التدرج وا نائب العميد بف مالطي أميف 4
 الرياضيات واإلعالـ األليرئيس قسـ  بمحميتي عمر 5
 الفيزياءرئيس قسـ  اس الشارؼعب 6
 الكيمياءرئيس قسـ  بمعاليا محمود 7
 الرياضيات المجنة العممية لقسـ رئيس مدغري أحمد 8
 الفيزياءرئيس المجنة العممية لقسـ  سنوسي خالد 9
 الكيمياءرئيس المجنة العممية لقسـ  بورعدة دمحم 10
 قسـ الرياضيات ستاذية عفاألساتذة ذوي مصّف األ ممّثل بحري سيدي دمحم 11
 قسـ الفيزياء األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل بوكرع عبد العزيز 12
 قسـ الفيزياء األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل بورحمة أحمد 13

 قسـ الكيمياء األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل حراف أميف 14
 قسـ الكيمياء ذوي مصّف األستاذية عفاألساتذة  ممّثل بمحاكـ أحمد 15
 األساتذة المساعديف ة عفممّثم رحماني مريـ 16
 األساتذة المساعديفعف  ةممّثم أيت سعيدي تامزوزت 17
 بحث مدير مخبر بمعيدي بف حراث 18
 بحث مدير مخبر بف أشنيو عبد الحميـ 19
 مسؤوؿ مكتبة الكمية لعرباوي دمحم 20

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   347

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2017مارس  26مؤّرخ في  313قرار رقم 
 العموم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانمكّمية ب اآللي مالرياضيات واإلعال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15ـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرسو  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03قتضى المرسـو التنفيذي رقـ وبم -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013مارس  21المؤرخ في  188وبموجب القرار رقـ  -

 العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة مستغانـ،كّمية الرياضيات واإلعالـ اآللي ب
العمـو الدقيقة كّمية ب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بوبناًء عمى محضر انتخا -

 ،  2015نوفمبر  25واإلعالـ اآللي بجامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ المؤّرخ في 
 

 يـقــــــرر
 

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

العموـ الدقيقة واإلعالـ كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي ب
 اآللي بجامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ.

العموـ الدقيقة كّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي ب: 2لمادة ا
 واإلعالـ اآللي بجامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

د الجميد بف باديس مستغانـ ، كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  26المؤّرخ في  313رقم رار ــق بالقــممح
 لعموم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانماكّمية ب اآللي ملقسـم الرياضيات واإلعال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ مرئيس المجنة العممية ل مدغري أحمد 1
 رئيس القسـ بمحميتي عمر 2
 أستاذ  بوعقادة الجياللي 3
 أستاذ  بمعيدي بف حراث 4
 أستاذ  دحماني زوبير 5
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 "أ"قسـ  اضرأستاذ مح بوزيت حميد 6
 "ب" قسـ أستاذ محاضر ىني فؤاد 7
 "أ" قسـ أستاذ مساعد ميدوف دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ، 2017مارس  26مؤرخ في  314قرار رقم 

 اة  بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانمعموم الطبيعة والحي بكّميـة عموم البحار وتربية المائيات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419عاـ  ع األوؿربي13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمت الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أفريل  30المؤرخ في  280وبموجب القرار رقـ  -

 البحار وتربية المائيات بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ،عمـو 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ البحار وتربية المائيات بكّميػة عموـ الطبيعة  -

 ،2016فيفري  23والحياة بجامعة مستغانـ المؤّرخ في 
 رريـقــــــ

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

المائيات بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ البحار وتربية 
 بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ البحار وتربية المائيات بكّميػة عموـ الطبيعة  :2المادة 
 ر.والحياة بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرا

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، كل فيما  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االس 2017مارس  26المؤرخ في  314رقم رار ــق بالقــممح
 بكّميـة العموم والتكنولوجيا  بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم لقسـم عموم البحار وتربية المائيات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـ ةرئيس"أ"،  ة محاضرة قسـأستاذ صواليمي دينا ليمى 1
 قسـرئيس ال طيبي نصر الديف بمقاسـ 2
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 "أ" محاضر قسـ أستاذ غماري سيدي دمحم 3
 "أ" ة محاضرة قسـأستاذ بف عمار نرجس 4
 "ب" ة محاضرة قسـأستاذ برصالي صوفية 5
 "ب" ة محاضرة قسـأستاذ بمحاكـ فضيمة 6
 مساعدة قسـ "أ" ةأستاذ بيالمي مميكة 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بمبشير نور الديف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017مارس  26مؤرخ في  315قرار رقم 

 عموم الطبيعة والحياة  بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم بكّميـة لقسـم عموم الفالحة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15اسي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئ -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2013أفريل  30المؤرخ في  280وبموجب القرار رقـ  -

 عموـ الفالحة بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ،
مّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـو الفالحة بكّميػة عمـو الطبيعة والحياة بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب م -

 ،2015أفريل  15مستغانـ المؤّرخ في 
 يـقــــــرر

 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الفالحة بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد 
 الحميد ابف باديس مستغانـ.

حة بكّميػة عمـو الطبيعة والحياة بجامعة عبد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الفال :2المادة 
 الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ ، كل فيما  :3المادة 
 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرس يخصو، بتطبيق

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 التعميم العالي والبحث العمميوزير                                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  26المؤرخ في   315رقم رار ــق بالقــممح
 بكّميـة العموم والتكنولوجيا  بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم لقسـم عموم الفالحة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، ستاذ أ بف خميفة دمحم 1
 رئيس القسـ بف عبد المومف الجياللي 2
 أستاذ بختي عبد هللا 3
 أستاذ  بف دحماف أبو بكر الصديق 4
 أستاذ  بودروة قدور 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بونوة عبد القادر 6
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  كداـ رمضاف 7
 قسـ "أ"مساعد أستاذ  رقيق يسعد العربي 8
 مساعد قسـ " أ "أستاذ  معزوز مصطفى 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26 مـؤّرخ في 316قـرار رقم 

 2ة باتنــ-مصطفـى بن بولعيـد  بكّميـة التكنولوجيـا بجامعـة اإللكترونيــك لقسـم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ، يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11 الموافق 1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
بجامعة مصطفى  بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيػؾ بكّمية التكنولوجيا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 ،2016جانفي 24المؤّرخ في  -بف بولعيد
 يـقــــــرر

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

بجامعة مصطفى بف  جياالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيػؾ بكّمية التكنولو 
 .2باتنػة  -بولعيد

بجامعة مصطفى بف  بكّمية التكنولوجيااإللكترونيػؾ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة  -بولعيد

، كّل فيما 2باتنػة  -مصطفى بف بولعيد جامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق يخصو،

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  26 المـؤّرخ في 316ممحــق بالقــرار رقم 
 2باتنــة -نولوجيـا بجامعـة مصطفـى بن بولعيـد بكّميـة التك المجنة العممية لقسـم الميكانيــك

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بف اوجيت نبيل 1
 رئيس القسـ خير الديف دمحم الصالح 2
 أستاذ سعيدي لمير 3
 أستاذ ابف عطية جماؿ 4
 أستاذ شافعة خير الديف 5
 قسـ "أ" اضرأستاذ مح عثامنة نور الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مختاري مسعود 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ليتيـ موسى 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمادة محفوظ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مـؤّرخ في  317قـرار رقم 
 2باتنــة -بكّميـة التكنولوجيـا بجامعـة مصطفـى بن بولعيـد  سـم الميكانيــكلق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحّدد ص2013
 2015يوليو سنة  11الموافق 1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
امعة مصطفى بف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الميكانيػؾ بكّمية التكنولوجيا بج -

 ،2015ديسمبر 13المؤّرخ في  -بولعيد
 يـقــــــرر

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

 -ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكانيػؾ بكّمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف بولعيدالقا
 .2باتنػة 

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكانيػؾ بكّمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف  :2المادة 
 ر.، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرا2باتنػة  -بولعيد

، كّل فيما 2باتنػة  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد ال 2017مارس  26المـؤّرخ  في   317ممحــق بالقــرار رقم  
 2باتنــة -بكّميـة التكنولوجيـا بجامعـة مصطفـى بن بولعيـد  المجنة العممية لقسـم الميكانيــك

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بريوة مراد 1
 رئيس القسـ سعيداني نور الديف 2
 أستاذ بف بوتة رشيد 3
 أستاذ بف موسى حسيف 4
 أستاذ وطاس توفيق 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رابح مانع 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غزالي مباركي 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" فطومة بوقرف  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مصمودي دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مـؤّرخ في  318قـرار رقم 

 2باتنــة -بكّميـة التكنولوجيـا بجامعـة مصطفـى بن بولعيـد  لقسـم اليندســة الّصناعيــة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ي المؤرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11الموافق 1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنػة 
األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة الصناعيػة بكّمية التكنولوجيا بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي -

 ،2015ديسمبر 13المؤّرخ في -مصطفى بف بولعيد
 يـقــــــرر

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الصناعيػة بكّمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف 
 .2باتنػة  -بولعيد

ػة بكّمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الصناعي :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة  -بف بولعيد

، كّل فيما 2باتنػة  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 الي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ الع

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 والبحث العمميوزير التعميم العالي                                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  26المـؤّرخ في  318ممحــق بالقــرار رقم 
 2باتنــة -بكّميـة التكنولوجيـا بجامعـة مصطفـى بن بولعيـد  لقسـم اليندســة الّصناعيــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـأستاذة موس كنزة نادية 1
 رئيس القسـ موس دمحم جماؿ 2
 أستاذة موس ليمى حياة 3
 قسـ "أ" أستاذ محاضر عبد الحميد سمير 4
 محاضرة قسـ "ب" أستاذة بف براىيـ مريـ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف سعدي رفيق 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عواج منير 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  26مـؤّرخ في  319قـرار رقم 

 2باتنــة -بكّميـة التكنولوجيـا بجامعـة مصطفـى بن بولعيـد  لقسـم الكيربـاء الـتقـنيـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15ي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئاس -

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

 لمعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11الموافق 1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،2متضّمف إنشاء جامعة باتنػة وال
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيربػاء التقنيػة بكّمية التكنولوجيا بجامعة  -

 ،2016جانفي19المؤّرخ في -مصطفى بف بولعيد
 يـقــــــرر

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيربػاء التقنيػة بكّمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف 
 .2باتنػة  -بولعيد

ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيربػاء التقنيػة بكّمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف تحّدد القا :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنػة  -بولعيد

، كّل فيما 2باتنػة  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 بيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتط
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس   26المـؤّرخ في 931ممحــق بالقــرار رقم 
 2 باتنــة-بكّميـة التكنولوجيـا بجامعـة مصطفـى بن بولعيـد  لقسـم الكيربـاء الـتقـنيـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ ناصري فريد  1
 رئيس القسـ بف سالـ أحمد  2
 أستاذ دريد السعيد 3
 أستاذ معكوؼ عبد السالـ 4
 أستاذ بف دعاس دمحم لقماف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عقوف السعيد 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حربوش يوسف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بالؿ دمحم الطاىر  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الصمد مصطفى نصر الديف  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 2015جوان  7المؤرخ في  220، يعدل القرار رقم 2017مارس  26مؤرخ في  320رقم  قرار

 مس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدل  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مج
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ، 
 1991ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادى الثانية عاـ  7المؤرخ في  477-91ـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي رق -

 منو، 4والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2011سنة نوفمبر  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو،  13والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2015جواف  7المؤرخ في  220وبمقتضى القرار رقـ  -

 البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدؿ.
 يـقــــرر

عاله وتحرر ،  المعدؿ والمذكور أ 2015جواف  7المؤرخ في  220تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 كما يأتي: 

 : ..........................)بدوف تغيير(.........................................1"المادة 
 كما يمي:مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  

 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 ود، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،السيد بوسنة محم -
 السيدة سمماني يسمينة، ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد بمعيد مختار، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 السيد روينة عبد هللا، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، -
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 ف باالتصاؿ،السيد شباح السعدي، ممثل عف الوزير المكم -
 السيد زقنوف أحمد، ممثل عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، -
 السيدة خموت فتيحة، ممثمة عف المجمع الجزائري لمغة العربية". -

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

 د القائمة االسمية ألعضاء يحد، 2017مارس  26 مؤرخ في 321قرار رقم 
 3المجنة العممية لقسم ىندسة البيئة بكمية ىندسة الطرائق بجامعة قسنطينة

 

 ،البحث العمميإن وزير التعميم العالي و 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2011ة نوفمبر سن 28الموافق  1433محـر  عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ، 3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ىندسة البيئة بكمية ىندسة الطرائق بجامعة وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 ،2015جويمية  02جواف و 29ّرخة في المؤ  3قسنطينة 
 

 يـقــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .3ىندسة البيئة بكمية ىندسة الطرائق بجامعة قسنطينة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
، 3المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة بكمية ىندسة الطرائق بجامعة قسنطينةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 يذا القرار.وفقا لمجدوؿ الممحق ب
ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة  :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذي يحدد القائمة االسمية 2017مارس  26المـؤرخ في  321ممحــق بالقـرار رقـم 
 3بجامعة قسنطينة ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة البيئة بكمية ىندسة الطرائق

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ عريس سياـ 1
 رئيسة القسـ زعموش رانية 2
 أستاذ بوحالسة دمحم 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" غربي نعيمة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" فاوي أماؿخم 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قمي منيرة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كعبوش سمير 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحّدد  2014جويمية  30المؤّرخ في  649يعّدل القرار رقم ، 2017مارس  26مؤرخ في  322قرار رقم 
 الجمفة -السمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشورلمقائمة ا

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد القائمة االس 2014جويمية  30المؤّرخ في  649وبموجب القرار رقـ  -

 لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة الجمفة،
 .2016ديسمبر  21المؤّرخ في  985الجمفة رقـ  -زياف عاشورجامعة  وبناًء عمى إرساؿ -

 

 يـقــــرر
 

 

وـ السياسية الحقوؽ والعمييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  المادة األولى:
 .الجمفة -زياف عاشوربجامعة 

 -بجامعة زياف عاشور تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2014جويمية  30المؤّرخ في  649الذي يعّدل القرار رقم  2017مارس  26المؤرخ في  322ممحـــق بالقــرار رقم 
 الجمفة -حقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشورالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  زروؽ يوسف 1
 عميد الكمية حماـ دمحم 2
 والعالقات الخارجية نائب العميد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي  لحرش أسعد المحاسف 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شاللي رضا 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  بف الصادؽ أحمد 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية  نوري نعاس 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  عز الديف مسعود 7
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية ممّثل األ زوامبية عبد النور 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية الكر دمحم 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف امعيزة عيسى 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جداوي خميل 11
 مدير مخبر بحث طعيبة أحمد 12
 مدير مخبر بحث سالمي عبد السالـ 13
 مدير مخبر بحث طيبي عيسى 14
 مسؤولة المكتبة قاسـ فتيحة 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017مارس  26مؤرخ في  323قرار رقم 

 وىران -دمحم بوضياف لكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العموم والتكنولوجيا
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84رقـ  المرسوـبمقتضى  -

 بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52في  المؤرخ 125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بجامعة العموـ والتكنولوجيا  اليندسة الميكانيكية وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 ،2017 مارس وأّوؿ 2015 ماي 25و 03وىراف المؤّرخة في  - بوضياؼدمحم
 

 يـقــــرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
قرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ال2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العمـو والتكنولوجيا 
 وىراف. -دمحم بوضياؼ



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   358

 

بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف، وفقا  -بوضياؼ

وىراف، كل  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  26ؤرخ في الم 323ممحـــق بالقــرار رقم 
 وىران -المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ اليندسة البحريةرئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية  بف دىينة أمينة )ـ( صابر 1
 عميد الكمية حمودي بف عامر 2
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مفتاح سيدي دمحم األميف 3
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوعالـ نور الديف 4
 البحرية رئيس قسـ اليندسة ميمود عبد الكريـ 5
 رئيس قسـ  اليندسة الميكانيكية عبد الحاكـ كوريداؾ اليواري  6
 رئيس قسـ المناجـ والتعديف بف زرقة جبارة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية يوسفي عبد القادر 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة البحرية بمقاضي مصطفى 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية شطارة مصطفىبو  10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية منصوري بف سماعيف 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىمامي عز الديف 12
 يفممّثل عف األساتذة المساعد بف سميماف سيدي دمحم كريـ 13
 مدير مخبر بحث حميدو دمحم كماؿ 14
 مدير مخبر بحث مخطاري عبد هللا 15
 مدير مخبر بحث صغير زواوي  16
 مدير مخبر بحث بف زقير رضواف 17
 مدير مخبر بحث أميف بشير 18
 مسؤولة المكتبة بمغراؼ صابرية 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الوراثة ، 2017مارس  26مؤرخ في  324 قرار رقم

 وىران -بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف الجزيئية التطبيقية
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404القعدة عاـ ذي  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحد

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية بكمية عموـ الطبيعة  -
 ،2017 فيفري  07 وىراف المؤّرخ في -والحياة بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

 

 يـقــــرر
 

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

وـ الطبيعة والحياة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية بكمية عم
 وىراف. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

المجنة العممية لقسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية بكمية عموـ الطبيعة والحياة تحدد القائمة االسمية ألعضاء : 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

وىراف، كل  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  26المـؤرخ في  324ممحــق بالقـرار رقـم 
 وىران -بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف لقسم الوراثة الجزيئية التطبيقية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مقسـأستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية ل بوبكر أمينة ماما 1
 رئيسة القسـ مروفل جبارية نعيمة 2
 أستاذ بوجمعة عبد هللا 3
 أستاذة ميتار نضيرة 4
 أستاذة زيماني فوزية 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف كعبوش إكراـ 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مساؿ أحالـ نورة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" وىايبي ىجيرة 8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017مارس  26مؤرخ في  325قرار رقم 
 وىران -بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف تكنولوجيا البيو

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84 بمقتضى المرسوـ رقـ -

 بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 لمعّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، ا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

تكنولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيو -
 ،2017 فيفري  07 وىراف المؤّرخ في -بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

 

 يـقــــرر
 

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

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة العمـو تكنولوجيا بكمية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيو
 وىراف. -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

تكنولوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة  المجنة العممية لقسـ البيوتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

وىراف، كل  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائم 2017مارس  26المـؤرخ في  325ممحــق بالقـرار رقـم 
 وىران -بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف تكنولوجيا لقسم البيو

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بوحفسوف عائشة 1
 رئيس القسـ قمفاط جماؿ 2
 أستاذة مريـ قايد حرش 3
 أستاذ جابر عبد الرزاؽ 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عبد الدايـ كاتية خديجة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شاعة اليواري  6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ارواف خيرة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" دراعو نسيمة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017مارس  26مؤرخ في  326قم قرار ر 

 وىران -بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف الكائن الحي والبيئة
 

  البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404دة عاـ ذي القع 21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -
 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بكمية عموـ الطبيعة والحياة  -
 ،2017 فيفري  07  وىراف المؤّرخ في -بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

 

 يـقــــرر
 

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

ة بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بكمية عموـ الطبيعة والحيا
 وىراف. -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

المجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بكمية عموـ الطبيعة والحياة تحدد القائمة االسمية ألعضاء : 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

وىراف، كل  -لعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكمف المدير ا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضا 2017مارس  26المـؤرخ في  326ممحــق بالقـرار رقـم 
 وىران -بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف لقسم الكائن الحي والبيئة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بمحوسيف فاطمة 1
 رئيس القسـ بف غالي سفياف دمحم أميف 2
 أستاذة عميوة أماؿبرباح  3
 أستاذ جمعي عبد الفريد 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بورجة نادية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم بف قادة مصطفى 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" وضاح كريـ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" تربش ريـ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017مارس  26مؤرخ في  327قرار رقم 

 وىران -لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84رقـ  المرسوـبمقتضى  -

 بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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سنة غشت  23الموافق  1424ى الثانية عاـ جماد 24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003

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

بجامعة العمـو  عمـو الطبيعة والحياة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -
 ،2017 فيفري  07وىراف المؤّرخ في  -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

 

 يـقــــرر
 

جمادى الثانية  24رخ في المؤ  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

بجامعة العموـ والتكنولوجيا  عموـ الطبيعة والحياةتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 
 وىراف. -دمحم بوضياؼ

بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم  مية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياةتحّدد القائمة االس :2المادة 
 وىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوضياؼ

وىراف، كل  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ :3المادة 
 بيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتط

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  26المؤرخ في  327ممحـــق بالقــرار رقم 
 وىران -بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف لكمية عموم الطبيعة والحياة المجمس العممي

 الصفـة والمقـباالسم  الرقم
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية ميتار نضيرة 1
 عميد الكمية بوجمعة عبد هللا 2
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية شاعة اليواري  3
 نائبة العميد المكمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة منصور سعدية 4
 رئيسة قسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية  مروفل جبارية نعيمة 5
 رئيس قسـ الكائف الحي والبيئة  بف غالي سفياف دمحم أميف 6
 تكنولوجيا رئيس قسـ البيو قمفاط جماؿ 7
 بيولوجيا رئيس قسـ التعميـ األساسي في ال تواتي عمر 8
 تكنولوجيا رئيسة المجنة العممية لقسـ البيو بوحفسوف عائشة 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية بوبكر أمينة ماما 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بمحوسيف فاطمة 11
 تكنولوجيا اذية عف قسـ البيوممّثل األساتذة ذوي مصّف األست جابر عبد الرزاؽ 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكائف الحي والبيئة  برباح عميوة أماؿ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكائف الحي والبيئة جمعي عبد الفريد 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صالح إبراىيـ 15
 مّثمة عف األساتذة المساعديفم عيباش شيرزاد 16
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 مديرة مخبر بحث زيماني ريـ 17
 مديرة مخبر بحث قايد حرش مريـ 18
 مسؤولة المكتبة بعزيز جييدة 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحّدد  2015جويمية  20المؤّرخ في  467يعّدل القرار رقم ، 2017مارس  26مؤرخ في  328قرار رقم 

 غميزان -لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، ومة،والمتضّمف تعييف أعضاء الحك
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  206-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 ء مركز جامعي بغميزاف، المتّمـ،إنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ء المجمس العممي لمعيد المحّدد لمقائمة االسمية ألعضػا 2015جويمية  20المؤّرخ في  467وبموجب القرار رقـ  -

 اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة بغميزاف،
 ،2017جانفي  19المؤّرخ في  33غميزاف رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ المركز الجامعي أحمد زبانة -

 يـقــــرر
 

اب والمغات بالمركز ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلد المادة األولى:
 غميزاف. -الجامعي أحمد زبانة

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة :2المادة 
 غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

غميزاف، كل فيما  -لجامعي أحمد زبانةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز ا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015جويمية  20المؤّرخ في  467يعّدل القرار رقم  الذي 2017مارس  26المؤرخ في  328ممحق بالقرار رقم 
 غميزان -لعممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس ا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجمس العممي لممعيد مفالح بف عبد هللا 1
 مدير المعيد براىيمي بوداود 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي بمميل عبد اليادي 3
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج مصمودي عبد المجيد 4
 رئيس قسـ المغة العربية بف شماني دمحم 5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية برحاؿ نبيل زىير 6
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 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية بوقنوس عبد هللا 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عطاطفة بف عودة 8
 ـ "أ"أستاذة محاضرة قس بمعجيف سفياف 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف أحمد بف عمي 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مقدـ دمحم 11
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف زياف ليمى 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف قوة سفياف 13
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف شيحة نصيرة 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ساحي دمحم 15
 ةمسؤولة المكتب عتو فاطمة 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدد القائمة االسمية ألعضاء، ي2017مارس  26مؤرخ في  329رقم  قرار

 ميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقيالمدرسة الوطنية الع مجمس إدارة
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25مؤرخ في ال 125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 24السيما المادة  موذجي لممدرسة العميا،الذي يحدد القانوف األساسي الن
 

 ررــــــيق
 

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

 المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي. مجمس إدارة
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي طبقا : 2المادة 

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

  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقيقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة ا
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا ختاؿ مسعود -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو مسعودي عبد هللا -
 نية،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوط عضو محمودي عبة -
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 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو دبابحة نرجس -
 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو لوز رزيقة -
 بالداخمية والجماعات المحمية،ممثل الوزير المكمف  عضو بف عيجة نور الديف -
 عة والمناجـ،ممثل الوزير المكمف بالصنا عضو لوصفاف خالد -
 .الديواف الوطني لإلحصاءممثل  عضو زيدوني حميد -

 

 األعضاء المنتخبون: - 2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ مالية السوؽ وحساب المخاطرة، عضو خير قدور -
 واالقتصاد القياسي،ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ اإلحصاء التطبيقي  عضو عكروؼ تكميت -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ االقتصاد الكمي واالستشراؼ، عضو جدي طارؽ  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ التعميـ المشترؾ، عضو حريزي رتيبة  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المشاركيف، عضو غزازي عمر -
 ؾ األساتذة المساعديف،ممثمة منتخبة عف سم عضو فريحة نشيدة  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو البو  نادية -
 ارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلد عضو وسفبوخامس ي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو رحماني قوادري يوسف -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو تيتاف حمزة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو ميالف صميحة ثنينة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة ، 2017مارس  26مؤرخ في  330 قرار رقم

 الجمفة ألعضاء مجمس إدارة جامعةاالسمية 
 

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

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

 منو، 12خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد ال2003
، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 منو. 2المتضمف إنشاء جامعة الجمفة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 يـقــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
متمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ وال2003غشت سنة  23الموافق  1424

 الجمفة. القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 الجمفة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 
 عممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال :3المادة 
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 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ة الجمفةقائمة أعضاء مجمس إدارة جامع
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو دراجي احمد -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو ريماف بشير -
 الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،ممثل  عضو بمميمود عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو مسعودي عبد العزيز -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو بف رقية دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو لعموري نذير -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو يسعداف دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو مرموشي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،  عضو بوعبدلي مختار -
 ممثل الوزير المكمفة بالثقافة، عضو مرسيس عبد المجيد -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة، ممثل عضو بف تركي عز الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية، عضو النوار حمادة -
 ممثل عف المحافظة السامية لتطوير السيوب، عضو ياحي كماؿ -
 ممثل الوالي. عضو شريط صالح -

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 االسم والمقب الصفة الييئة

 الجودي دمحم - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير،
 سعدي سالمي - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ األلي،

 حفيفة أحمد - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا، 
 مغدوري حساف - عضو واإلنسانية،  االجتماعيةعف األساتذة لكمية العمـو  ممثل منتخب

 حشالفي لخضر - عضو والمغات والفنوف، اآلدابممثل منتخب عف األساتذة لكمية 
 بف عبد السالـ دمحم - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،

 خالدي بمقاسـ السعيد - عضو ألساتذة المساعديف،ممثل منتخب عف سمؾ ا
 ضيف عادؿ - عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 ضبع مقدـ - عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، 
 باكرية عيسى - عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 عباس أحمد عبد الحميد - عضو منتخب عف الطمبة، ممثل
 بف معمر سفياف - عضو ممثل منتخب عف الطمبة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016أفريل  14المؤرخ في  245يعدل القرار رقم ، 2017مارس  26 مؤرخ في 331قرار رقم 

 ر، المعدلبشا مجمس إدارة جامعةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 
 

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

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

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
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، 2009سنة يناير  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 منو. 2، السيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة بشار، المعدؿ والمتمـ

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

مس إدارة جامعة الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مج ،2016أفريل  14المؤرخ في  245وبمقتضى القرار رقـ  -
 بشار، المعدؿ.

 

 يـقــــرر
 

المذكػور أعاله، كما المعدؿ و  ،2016أفريل  14المؤرخ في  245يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2017مارس  26حّرر بالجزائر، في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بشار
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب االسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس روابح لمنور -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف سعيد دمحم -
 ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو جغابة طيب -
 ،ر المكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزي عضو عيمور نور الديف -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو بوبكر دمحم -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو سواكر عبد الحكيـ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو خالدي دمحم -
 ،الوزير المكمف بالتجارةممثل  عضو تبيش رابح -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو عايش عبد الرحماف -
  والسياحة والصناعة التقميدية،ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية  عضو بوسحاب دمحم -
 والمدينة، ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو بصالحي عبد الرحماف -
 والبيئة، ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو السالـ بوحبل عبد -
صالح المستشفيات،ممثل الوزير المكمف  عضو بف الديف سميماني  -  بالصحة والسكاف وا 
 .ممثل الوالي عضو رايس العيد -
 .".......................................والباقي بدون تغيير....................................." 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2016ديسمبر  08مؤرخ في ال 1743رقم يتمم القرار  ،2017مارس  26مؤرخ في  332رقم  قرار

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي يحدد القائمة االسميةالذي 
 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث

، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
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 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ف في اإلعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتكوي

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

 2016يونيو سنة  14وافق الم 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

ألعضاء مجمس إدارة  يحدد القائمة االسمية، الذي 2016ديسمبر  08مؤرخ في ال 1743رقـ وبمقتضى القرار  -
 .المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي

 رر ـــــقـي
 

كما ىو والمذكور أعاله،  ،2016ديسمبر  08مؤرخ في ال 1743رقـ يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2017مارس  26حـرر بالجزائر في                                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 األعضاء المعينون: - 1
 القطاع الصفة االسم والمقب
 حث العممي،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والب رئيسا دمحمأ مستغانمي 

 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو خنوؼ عزالديف
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوعالـ هللا دمحم
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو عيوني زينب
 ي،ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدار  عضو قندوزي جازية

 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو جبيمي دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عمواني اكـر

 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو جيداؿ حساف
 ،ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد  وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ عضو لحاـ مولود 
 بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.مكمف ممثل الوزير ال عضو تيفوري أدمحم

 

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

       2017جانفي  03لمؤرخ في ا 10يعدل القرار رقم ، 2017مارس  26مؤرخ في  333رقم قرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة 

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

 ،والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
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 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2016مايو سنة  23 الموافق 1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة ، السيما المادة 

ي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الذ 2017جانفي  03المؤرخ في  10القرار رقـ وبمقتضى  -
 .الجامعي ببريكة

 رر ــــقـي
كما ىو محدد والمذكور أعاله، ، 2017جانفي  03المؤرخ في  10يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

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

 2017 مارس 26في حرر بالجزائر                                                                                                    
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، ارئيس عمارة سيف الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بمخمف عبد الحق -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو ت لحبيبعبيدا -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو حالسي دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو سماعيمي الحاج -
 لضماف االجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل وا عضو غزالي عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو مباركي مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو خيدري ابراىيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو كبور عمور -
 ممثل الوالي. عضو عيشاوي عبد المطيف -

 

 .............................................."".......................................الباقي بدون تغيير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة  2017مارس 29 مـؤّرخ في 334قــرار رقـم 
 1يـدةالبم -بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعـة سعـد دحمـب لقســم اإللكترونيــك

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 الموافق أّوؿ غشت سنة 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، المتضّمف إنشاء جامعة البميدة،و  1989
سنة  غشت 23الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الذي 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

بجامعة سعد  بكّمية الّتكنولوجيػا بالمجنة العممية لقسػـ اإللكترونيػؾ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -
 ،2016 مارس 17المؤّرخ في1البميػدة -دحمب

 ررــــقـي
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48 تطبيًقا ألحكاـ المادة المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -بجامعة سعد دحمب ترونيػؾ بكّمية الّتكنولوجيػاالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اإللك

 .1البميػدة 
 -بجامعة سعد دحمب بكّمية الّتكنولوجيػا المجنة العممية لقسػـ اإللكترونيػؾتحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة
 ، كّل فيما يخصو،1البميػدة -سعد دحمب يف العالييف ومدير جامعةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكو  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2017 ارسم 29في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  29 المـؤّرخ في 334ممحــق بالقـرار رقـم 
 1البميـدة  -بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعـة سعـد دحمـب  لكترونيــكالّمجنـة العمميـة لقســم اإل 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ  قارة كماؿ 1
 رئيس القسـ قوشيح الجاللي 2
 أستاذ صالحي حساف 3
 أستاذ عيسات عبد القادر 4
 أستاذ  جندي محمػد 5
 محاضر قسـ "ب" أستاذ أرزقي مجيػد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" برادعي رفيػق 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيجػة محمػد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دحماني سمػير 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لعمميـةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة ا، 2017مارس  29مـؤّرخ في  335قــرار رقـم 
 1البميـدة -بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب اليندسـة الميكانيـكيــة لقســم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 معة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجا 2003



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   371

 

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

ة لقسـ اليندسػة الميكانيػكيػة بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممي -
 ،2016مارس 07المؤّرخ في 1البميػدة  -سعد دحمب

 ررــــقـي
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمت2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكيػة بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد 

 .1البميػدة -دحمب
سعد بجامعة لوجيا المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيػكيػة بكّمية الّتكنو تحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة -دحمب
، كّل فيما يخصو، 1البميػدة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2017مارس  29فيالمـؤّرخ  335حــق بالقـرار رقـم مم

 1البميـدة -بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب  اليندسـة الميكانيـكيــة لقســم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ـ أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقس بف خدة يونس 1
 رئيس القسـ براىيمي عبد الحميـ 2
 أستاذ حاجي دمحم 3
 أستاذ باشا نصر الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تمار مصطفى 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تبرقاؽ رشيد  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" روداف دمحم  7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بودينة حمدي نعيمة 8
 تاذ مساعد قسـ "أ"أس عبد الرحماف عبد الرحماف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  29مـؤّرخ في  336قــرار رقـم 
 1البميـدة -بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب الّطاقـات المتجـّددة لقسـم 

 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 عة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ،والمتضّمف إنشاء جام 1989
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434وؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد  بالمجنة العممية لقسػـ الّطاقػات المتجػّددة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -
 ،2015ديسمبر   8المؤّرخ في  1البميػدة -دحمب

 ررــــقـي
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -دة بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد دحمبالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّطاقػات المتجػدّ 

 .1البميػدة
سعد بجامعة المجنة العممية لقسػـ الّطاقػات المتجػّددة بكّمية الّتكنولوجيا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء : 2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة -دحمب
، كّل فيما يخصو، 1البميػدة -يف العالييف ومدير جامعة سعد دحمبيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكو  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017 ارسم 29في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  29المـؤّرخ في  336ممحــق بالقـرار رقـم 
 1البميـدة  -بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب  ات المتجـّددةلقسـم الّطاقـ

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ  حميد عبد القادر 1
 رئيس القسـ مرزوؽ مصطفى 2
 أستاذ سمار جعفر 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دوماز توفيق 4
 "ب" أستاذ مساعد قسـ قاسي كريـ 5
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" معزوز حميمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مييوب سفياف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2017مارس  29مـؤّرخ في  337قــرار رقـم 

 1البميـدة -كنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـببكّميـة التّ  لقســم اليندسـة المدنيــة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409الحجة عاـ  ذي 29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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ة سعد بكّمية الّتكنولوجيا بجامع وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسػـ اليندسػة المدنيػة -
 ،2016مارس 14المؤّرخ في 1البميػدة -دحمب

 ررــــقـي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد دحمباليندسػة المدنيػة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القائمة 
 .1البميػدة

سعد بجامعة المجنة العممية لقسػـ اليندسػة المدنيػة بكّمية الّتكنولوجيا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ار.، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القر 1البميػدة -دحمب

، كّل فيما يخصو، 1البميػدة -سعد دحمب يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ئمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد القا 2017 مارس 29 المـؤّرخ في 337ممحــق بالقـرار رقـم 
 1البميـدة -بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب  الّمجنـة العمميـة لقســم اليندسـة المدنيــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ  عمار بوزيد جياللي 1
 رئيس القسـ عبد الصمد مولود 2
 أستاذ بورحمة نور الديف 3
 أستاذ  قريف خالد 4
 أستاذ  بوعافية عمي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زيتوني زيف العابديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سايل ياسيف 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف تممساف نادية 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" تاجر خميدة  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2017مارس  29مـؤّرخ في  338ر رقـم قــرا

 1البميـدة -بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب ىندسـة الّطرائــق لقســم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي،الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسػة الّطرائػق بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد  -
 ،2016مارس 09المؤّرخ في 1البميػدة -دحمب

 ررــــقـي
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد دحمبىندسػة الّطرائػق القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 

 .1البميػدة
سعد  بجامعة لمجنة العممية لقسـ ىندسػة الّطرائػق بكّمية الّتكنولوجيااتحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة -دحمب
 ، كّل فيما يخصو،1البميػدة -سعد دحمب يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 

 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النش بتطبيق
 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  المـؤّرخ في 338ممحــق بالقـرار رقـم 

 1البميـدة -بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب ىندسـة الّطرائــق لّمجنـة العمميـة لقســما
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ  يل جمػاؿطو  1
 رئيسة القسـ جدري صفيػة 2
 أستاذ خمف حسػيف 3
 أستاذ عوابد عمػي 4
 أستاذة  حاج زياف أمػاؿ  5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" زرماف فايػزة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لعريبي )ـ( حبشي حسيبػة 7
 "أ"أستاذة مساعدة قسـ  تواليت نجػاة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2017مارس  29مـؤّرخ في  339قــرار رقـم 

 1البميـدة -بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب لقســم عمـوم الميـاه والبيئـة
 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ة، المعّدؿ والمتّمـ،والمتضّمف إنشاء جامعة البميد 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػـو الميػاه والبيئػة بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد  -
 ،2016جانفي  17المؤّرخ في 1البميػدة -دحمب

 ررــــقـي
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  ألولى:المادة ا

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
الّتكنولوجيا بجامعة سعد  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الميػاه والبيئػة بكّمية

 .1البميػدة -دحمب
سعد بجامعة المجنة العممية لقسـ عمػوـ الميػاه والبيئػة بكّمية الّتكنولوجيا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة -دحمب
، كّل فيما يخصو، 1البميػدة -سعد دحمب ييف ومدير جامعةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 اراألستاذ طاىر حج                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2017مارس  29 المـؤّرخ في 339بالقـرار رقـم ممحــق 
 1البميـدة  -بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب  اه والبيئـةلقســم عمـوم الميـ

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ  قندوز عبد الحميد 1
 رئيس القسـ بف صافية جياللي 2
 أستاذ بوجاجة عبد العزيز 3
 أستاذ بسناس دمحم 4
 حاضر قسـ "أ"أستاذ م مسعود ناصر نصر الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بويكني عمار 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" أوجياف مميكة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوزويجة سعاد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقاسـ فاللي أدمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017مارس  29مــؤّرخ في  340قــرار رقـم 

 1البميـدة -سعـد دحمـب بجامعـة لكّميـة الّتكنولوجيــا المجمـس العممـي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ة، المعّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكوم
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يح 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 1البميػدة -المجمس العممي لكّميػة الّتكنولوجيػا بجامعة سعد دحمبوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة ب -
 ،2016أفريل  04المؤّرخ في 

 ررــــقـي
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، و 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 .1البميدة -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الّتكنولوجيػا بجامعة سعد دحمب

، وفًقا 1البميػدة -تحػّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة الّتكنولوجيػا بجامعة سعد دحمب: 2المادة 
 لقرار.لمجدوؿ الممحق بيذا ا

 ، كّل فيما يخصو،1البميػدة -سعد دحمب يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقائمة االسميةالذي يحّدد ا 2017 مارس 29في المـؤّرخ  340ممحــق بالقـرار رقـم 
 1البميـدة  -بجامعـة سعـد دحمـب  ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـة الّتكنولوجيــا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ الميكانيؾ رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية بػومداف بوسعػد 1
 عميد كمية بف سبتي مسعود 2
 نائب العميد المكّمف بالّدراسات والمسائل المتعمقة بالّطمبة الديف شمالؿ نور 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد الّتدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية روداف دمحم 4
 رئيسة قسـ ىندسة الطرائق جدري صفية 5
 قسـ اليندسة المدنية رئيس عبدالصمد مولود 6
 ـ الميكانيؾقس رئيس براىيمي عبدالحميـ 7
 إللكترونيؾ قسما رئيس قوشيح الجياللي 8
 قسـ عمـو المياه والبيئة رئيس بف صافية الجياللي 9
 رئيس قسـ الطاقات المتجددة مرزوؽ مصطفى 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق طويل جماؿ 11
 دنيةرئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الم جياللي عمار بوزيد 12
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الميكانيؾ بف خدة يونس 13
 اإللكترونيؾ رئيس الّمجنة العممية لقسـ قارة كمػاؿ  14
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو المياه والبيئة قندوز عبدالحميد 15
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الطاقات المتجددة حميد عبد القادر 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق شقناف بف عمر 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق خميفة عبدهللا 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية عابد دمحم 19
 قسـ اليندسة المدنية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف بورحمة نورالديف 20
 اإللكترونيؾ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عيسات عبدالقادر 21
 اإللكترونيؾ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ يخمف فريد 22
 عمـو المياه والبيئة ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بوجاجة عبدالعزيز 23
 عمـو المياه والبيئة ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ر نصرالديفمسعود ناص 24
 الطاقات المتجددة ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ سمار جعفر 25
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف دحماني سمير 26
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف شنوؼ زىرة 27
 حثمدير مخبر ب عوابد عمي 28
 مدير مخبر بحث خالؼ حسيف 29
 مدير مخبر بحث اسعدي رشيد 30
 مدير مخبر بحث كناي سعيد 31
 مدير مخبر بحث واعمي دمحم 32
 مدير مخبر بحث باشا نصرالديف 33
 مدير مخبر بحث قسـو عبد الرزاؽ 34
 مدير مخبر بحث صالحي حساف 35
 مدير مخبر بحث بوراس عمر 36
 ؤولة مكتبة الكّميةمس راجف طاوس 37

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017مارس  29مؤرخ في  341قرار رقم 

 1البميـدة  -سعـد دحـمب بجامعة عمم الطيران والدراسات الفضائية لمعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ؿ والمتّمـ،والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
سعػد  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عمـ الطيراف والدراسات الفضائية بجامعة -

 ،2016ماي  03المؤّرخ في  1البميػدة  -دحػمب
 ررــــقـي

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67المادة  تطبيقا ألحكاـ المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

سعػد  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـ الطيراف والدراسات الفضائية بجامعة
   .1البميػدة  -دحػمب

سعػد  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـ الطيراف والدراسات الفضائية بجامعة :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار1البميػدة  -دحػمب

، كل فيما يخصو، 1البميػدة  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 7201مارس  29المؤرخ في  341قم ممحـــق بالقــرار ر 
 1ميـدة الب -سعـد دحـمب بجامعة المجمس العممي لمعيد عمم الطيران والدراسات الفضائية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بناء الطيراف بف عودة الزواوي براىـ 1
 مديرة المعيد بف خدة أمينة 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية الغة محند 3
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حكيـ كباب 4
 رئيس قسـ بناء الطيراف ناش أحمد 5
 رئيس قسـ المالحة الجوية قويدر الواحد بولنوار 6
 رئيس قسـ الدراسات الفضائية رناف رشيد 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الدراسات الفضائية بوكراع صالح 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الدراسات الفضائية بوناطيرو لوط 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المالحة الجوية برغل سعيد 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بناء الطيراف ماحي آماؿ )ـ( حمدوش 11
 المساعديف ممّثل عف األساتذة امتوت لونيس 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عيسى رشيد 13
 مدير مخبر بحث  رزوؽ الطاىر 14
 مدير مخبر بحث عاللي عبد الرزاؽ 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  29مؤرخ في  342قرار رقم 

 1البميـدة  -بكميـة العـموم بجامعة سعـد دحـمب قسم الكيــمياءل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -سعػد دحػمب بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيػػمياء بكميػة العػموـ -

 ،2016ماي  25المؤّرخ في  1البميػدة 
 ررــــقـي

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

 .1البميػدة -سعػد دحػمب الكيػػمياء بكميػة العػمـو بجامعةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
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، 1البميػدة -سعػد دحػمب المجنة العممية لقسـ الكيػػمياء بكميػة العػموـ بجامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، 1البميػدة -كّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمبي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اءالذي يحدد القائمة االسمية ألعض 2017مارس  29المـؤرخ في  342ممحــق بالقـرار رقـم 
 1البميـدة  -بكميـة العـموم بجامعة سعـد دحـمب لمجنة العممية لقسم الكيــمياءا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ صالحي نسيمة 1
 رئيس القسـ بولحواش عمي 2
 أستاذة دغبوش ياسمينة 3
 أستاذ  الحطاب دمحم 4
 ذ محاضر قسـ "أ"أستا براىيـ الرحماني دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميداوي رزيقة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بسي آسيا 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حمزة كيينة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  29مؤرخ في  343قرار رقم 

 1البميـدة  -بكميـة العـموم بجامعة سعـد دحـمب قسم الفيـزيـاءل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 1البميػدة سعػد دحػمب بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيػزيػاء بكميػة العػموـ -

 ،2016أكتوبر  31المؤّرخ في 
 ررــــقـي

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1البميػدة -سعػد دحػمب الفيػزيػاء بكميػة العػمـو بجامعةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
، 1البميػدة -سعػد دحػمب المجنة العممية لقسـ الفيػزيػاء بكميػة العػموـ بجامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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، كل فيما يخصو، 1البميػدة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية 2017مارس  29المـؤرخ في  343ممحــق بالقـرار رقـم 
 1البميـدة  -بكميـة العـموم بجامعة سعـد دحـمب ضاء المجنة العممية لقسم الفيـزيـاءألع

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ رقيق ابراىيـ 1
 رئيسة القسـ وير سعاد 2
 أستاذ درباؿ مراد 3
 أستاذ  خميفي رشيد 4
 ستاذ أ بف عمر دمحم أميف 5
 أستاذ  بف طيبة مصطفى 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بابا أحمد لطيفة )ـ( روستاف 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف حفاؼ عبد الرحماف 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قسمية عبد القادر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017مارس  29مؤرخ في  344قرار رقم 

 1البميـدة  -بكميـة العـموم بجامعة سعـد دحـمب لقسم الـرياضيـات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 كومة، المعّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء الح
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -سعػد دحػمب بالمجنة العممية لقسـ الػرياضيػات بكميػة العػموـ بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 ،2016أفريل  04المؤّرخ في  1البميػدة 
 ررــــقـي

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ وا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1البميػدة  -سعػد دحػمب الػرياضيػات بكميػة العػموـ بجامعةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 -سعػد دحػمب المجنة العممية لقسـ الكيػػمياء بكميػة الػرياضيػات بجامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة 



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   381

 

، كل فيما يخصو، 1البميػدة  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  29المـؤرخ في  344ممحــق بالقـرار رقـم 
 1البميـدة  -بكميـة العـموم بجامعة سعـد دحـمب المجنة العممية لقسم الـرياضيـات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ أوكيد نادية 1
 رئيس القسـ تامي عمر 2
 أستاذ بميدية مصطفى 3
 أستاذ  شاللي مصطفى 4
 أستاذ  حناف فاروؽ  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" منصور صالح 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ساللي أنيسة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوخاري دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  29مؤرخ في  345قرار رقم 

 1البميـدة  -بكميـة العـموم بجامعة سعـد دحـمب لقسم اإلعـالم اآللـي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 الحكومة، المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -سعػد دحػمب اتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللػي بكميػة العػموـ بجامعةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األس -

 ،2016مارس  13المؤّرخ في  1البميػدة
 ررــــقـي

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1سعػد دحػمب البميػدة اإلعػالـ اآللػي بكميػة العػمـو بجامعةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 -عػد دحػمبس المجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللػي بكميػة العػموـ بجامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة
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، كل فيما يخصو، 1البميػدة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017مارس  29المـؤرخ في  345ر رقـم ممحــق بالقـرا

 1البميـدة  -بكميـة العـموم بجامعة سعـد دحـمب لقسم اإلعـالم اآللـي المجنة العممية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ يوستية نريماف 1
 رئيسة القسـ ستيتي سعادمازيغي بف  2
 أستاذ عابد بوعرفة حفيظة 3
 أستاذ  ولد خاوة دمحم 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" أوكيد خواص صميحة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شيخي نسيـ فاتح 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" فارح مسعودة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عروسي سناء 8
 "ب"أستاذ مساعد قسـ  درار حساف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017مارس  29مؤرخ في  346قرار رقم 
 1البميـدة  -لمجمس العممي لكمية العـموم بجامعة سعـد دحـمبا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52مؤرخ في ال 125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، الذي يحدد صالحيات
 ،2016 جويمية 13المؤّرخ في  447رقـ  1البميػدة  -سعػد دحػمب وبناًء عمى إرساؿ جامعة -
 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003نة غشت س 23الموافق  1424عاـ 
 .1البميػدة -سعػد دحػمب تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العػمـو بجامعة

وؿ ، وفقا لمجد1البميػدة -سعػد دحػمب تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العػموـ بجامعة: 2المادة 
 الممحق بيذا القرار.
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، كل فيما يخصو، 1البميػدة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية 0172مارس  29المؤرخ في  346ممحـــق بالقــرار رقم 
 1البميـدة  -ألعضاء المجمس العممي لكمية العـموم بجامعة سعـد دحـمب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات بميدية مصطفى 1
 عميد الكمية بف طيبة مصطفى 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية يدخميفي رش 3
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عمي مسعود أنيسة 4
 الرياضيات  رئيس قسـ تامي عمر 5
 رئيسة قسـ الفيزياء وير سعاد 6
 رئيس قسـ  الكيمياء بولحواش عمي 7
 رئيسة قسـ  اإلعالـ اآللي ادبف ستيتي سع 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الرياضيات أوكيد نادية 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء رقيق ابرىيـ 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء صالحي نسيمة 11
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بوستية ناريماف 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات  دبف درواش محػم 13
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء قاسمي مير مسعودة سعاد 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء  قارص محػمد 15
 سـ الفيزياءممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ق بوعياد نور الديف 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء سيدمو دمحم 17
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي عابد حفيظة )ـ( بوعرفة  18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي ولد خاوة محػمد 19
 مة عف األساتذة المساعديفممثّ  براىيمي سونيمة 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف رقية أمحػمد 21
 مدير مخبر بحث درباؿ مراد 22
 مدير مخبر بحث خميفي رشيد 23
 مدير مخبر بحث الحطاب دمحم 24
 مدير مخبر بحث بالؿ رشيد 25
 مدير مخبر بحث شاللي مصطفى 26
 مدير مخبر بحث بف عمر دمحم األميف 27
 مديرة مخبر بحث بف بميدية نجية 28
 مسؤولة المكتبة مقراني أماؿ 29

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2017مارس  29مـؤّرخ في  347قــرار رقـم 
 1البميـدة -بكّميـة الّطـب بجامعـة سعـد دحمـب طــب األسنــان لقســم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسػـ طػب األسنػاف بكّمية الّطػب بجامعة سعد دحمب -

 ،2016ماي  15المؤّرخ في 1البميػدة
 ررــــقـي

 

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

 .1البميػدة -ف بكّمية الّطػب بجامعة سعد دحمبلقسـ طػب األسنػاالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 
 -المجنة العممية لقسػـ طػب األسنػاف بكّمية الّطػب بجامعة سعد دحمبتحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة
، كّل فيما يخصو، 1البميػدة -عة سعد دحمبيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جام: 3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2017 مارس 29 المـؤّرخ في 347ممحــق بالقـرار رقـم 

 1البميـدة  -لّطـب بجامعـة سعـد دحمـب بكّميـة ا الّمجنـة العمميـة لقســم طــب األسنــان
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ استشفائي جامعي، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بوقايس حميػد 1
 رئيسة القسـ زقار خامسػة 2
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بولمخالي عبد الناصػر 3
 عيأستاذ مساعد استشفائي جام سعودي فضيمػة 4
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي عويوز وىيبػة 5
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي عتروش عمػر 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بناي رفيػق 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بمخيري أمػاؿ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القائمة االسمية ألعضاء يحّدد، 2017مارس  29مـؤّرخ في   348قــرار رقـم 
 1البميـدة -بكّميـة الّطـب بجامعـة سعـد دحمـب المجنة العممية لقســم الّطــب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ 52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، الم
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذي يحّدد مي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 1البميػدة -العممية لقسػـ الّطػب بكّمية الّطػب بجامعة سعد دحمب وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة -

 ،2016ماي  16المؤّرخ في 
 ررــــقـي

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1البميػدة -لقسػـ الّطػب بكّمية الّطػب بجامعة سعد دحمبالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 
، 1البميػدة -المجنة العممية لقسػـ الّطػب بكّمية الّطػب بجامعة سعد دحمبتحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 بيذا القرار. وفًقا لمجدوؿ الممحق
، كّل فيما يخصو، 1البميػدة -سعد دحمب يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 

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

 يحّدد القائمة االسمية الذي 2017 مارس 29 المـؤّرخ في 348ممحــق بالقـرار رقـم 
 1البميـدة  -بكّميـة الّطـب بجامعـة سعـد دحمـب  الّطــب ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ استشفائي جامعي، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ دبياش محمػد  1
 رئيس القسـ بوجمة دمحم لطفػي 2
 ستشفائي جامعيأستاذ ا حمداني مػراد 3
 أستاذ استشفائي جامعي عباد محنػد الطيب 4
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بوخاتـ بف يحػي 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بف خدة غنيػة 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي منصور فضيمػة  7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بف موسى فػراح 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مارس  29مـؤّرخ في  349قــرار رقـم 
 1البميـدة -بكّميـة الّطـب بجامعـة سعـد دحمـب الّصيدلـة لقسـم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  52في المؤرخ  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحّدد صالحيات وز 
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسػـ الّصيدلػة بكّمية الّطػب بجامعة سعد دحمب -

 ،2016ماي  15المؤّرخ في 1البميػدة
 ررــــقـي

 

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

 .1البميػدة -لقسػـ الّصيدلػة بكّمية الّطػب بجامعة سعد دحمبالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 
، 1البميػدة -ة العممية لقسػـ الّصيدلػة بكّمية الّطػب بجامعة سعد دحمبالمجنتحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كّل فيما يخصو، 1البميػدة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 

 يـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2017 مارس 29 خ فيالمـؤرّ  349محــق بالقـرار رقـم م
 1البميـدة  -بكّميـة الّطـب بجامعـة سعـد دحمـب  الّمجنـة العمميـة لقسـم الّصيدلـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 امعي، رئيس الّمجنة العممية لمقسـأستاذ استشفائي ج مغالوي عمػي 1
 رئيس القسـ بموني رشيػد 2
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" غربي عبد العزيػز 3
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" طالبي مػي 4
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي قرفي بيجػة 5
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي أوكيد سمػيرة 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي ريمػةعرعار ك 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017مارس  29مــؤّرخ  في  350قــرار رقـم 
 1البميـدة -بجامعـة سعـد دحمـب المجمـس العممـي لكّميـة الّطــب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15سوـ الرئاسي رقـ بمقتضى المر  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤّرخ  1البميػدة -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة الّطػب بجامعة سعد دحمب -

 ،2016ماي  16في 
 

 ررــــقـي
 

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

 .1البميدة -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الطب بجامعة سعد دحمب
، وفًقا لمجدوؿ 1البميػدة -مس العممي لكّميػة الّطػب بجامعة سعد دحمبتحػّدد القائمة االسمية ألعضاء المج :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كّل فيما يخصو، 1البميػدة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 

 ث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح
 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    
 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2017س مار  29 المـؤّرخ في 350ممحــق بالقـرار رقـم 
 1البميـدة  -بجامعـة سعـد دحمـب  المجمـس العممـي لكّميـة الّطــب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الّطػب قسـ ّف األستاذية عفذوي مص رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة بوحامد رابح 1
 عميد الكمية أوكيد دمحم السعيد 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة كستالي مراد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد الّتدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية سمار دمحم أورابح 4
 الّطػب رئيس قسـ بوجمة دمحم لطفي 5
 طػب األسنػاف رئيسة قسـ قار خامسةز  6
 الّصيدلػة   قسـ رئيس بموني رشيد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الّطػب دبياش دمحم 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ طػب األسنػاف بوقيس حميد 9
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 رئيس المجنة العممية لقسـ الّصيدلػة   مغالوي عمي 10
 قسـ الّطػب صّف األستاذية عفذوي م ممّثل األساتذة بوخاتـ بف يحي 11
 قسـ طػب األسنػاف ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل األساتذة بولمخالي عبد الناصر 12
 قسـ الّصيدلػة   ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل األساتذة غربي عبد العزيز  13
 الّصيدلػة   قسـ ذوي مصّف األستاذية عف ممّثمة األساتذة طالبي مي 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مولود زموشي 15
 عف األساتذة المساعديف ممّثمة بف موسى فراح 16
 مدير مخبر بحث بوعقمة قادة 17
 مديرة مخبر بحث قاصد حورية 18
 مسؤولة المكتبة عايش فوزية 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015نوفمبر   26المؤرخ في 1194يعدل القرار رقم ، 2017مارس  29مؤرخ في  351قرار رقم 

 تيارت، المعدل الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

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

 عضاء الحكومة، المعدؿ،والمتضمف تعييف أ 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  منو، 2، والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 منو، 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2015نوفمبر 26المؤرخ في  1194وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة تيارت، المعدؿ.
 ررــــقـي

،المعدؿ والمذكور أعاله، كما 2015نوفمبر 26المؤرخ في  1194يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ؿ الممحق بيذا القرار.ىو محدد في الجدو 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 مارس 29في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2015نوفمبر  26 المؤرخ في 1194يعدل القرار رقم ، 2017مارس  29مؤرخ في ال 351قرار رقم ممحق ال

 تيارت، المعدل الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المنتخب -

 االسم والمقب الصفة الييئة
 عدة أحمد - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الطبيعة والحياة،

 عوني أحمد دمحم - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،
 دحو عبد الكريـ - عضو سيير،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو الت
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 خاتمي بمخير - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو التطبيقية،
 سنوسي عبد القادر - ضو   ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالـ األلي،
 فتاؾ عمي - عضو  ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية،

 حاج زياف صحراوي  - عضو عف األساتذة لكمية عمـو المادة،ممثل منتخب 
 شرؼ عبد الحق - ضو  ،واالجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية 
 عميرات مختار - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد عمـو البيطرة،

 حفصة طاىر - عضو ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف،
 سي مرابط دمحم العربي - عضو ب عف األساتذة المساعديف،ممثل منتخ

 قيايدة جموؿ - عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
 عناف ميمود - ضو   ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، 

 سالمي عبد القادر - عضو  ممثل منتخب عف الطمبة،
 غالمي قادة - عضو مثل منتخب عف الطمبة،م

 ".......................................الباقي بدون تغيير.............................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعميم العالي،  يتضّمن، تأىيل مؤسسات 2017مارس  29مـّؤرخ في  352قـرار رقـم 
 عمى سبيل الَتسوية، لضمان التكوين لنيل شيادتي الماجستير والدكتوراه

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والذي 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
غشت سنة  17الموافق  1424ربيع الثانػي عاـ  24الػمؤرخ في 254-98ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 ، المتعمػق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والػػتأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ،1998
غشت سنة  23موافق ال 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا،   2003
، 2013ينايػر سنة  30الموافػق 1434ربيع األوؿ عػاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2016يونيو سنة  14الموافػق  1437رمضاف  عػاـ   9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ -

 والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبناء عمى اقتراح المدير العاـ لمتعميـ و التكويف العالييف. -

 

  يـقــّرر
في المالحق المرفقة بيذا بالقرار، لضماف تؤىل عمى سبيل التسوية، مؤسسات التعميـ العالي المذكورة  المادة األولى:

 التكويف : 
 لضماف التكويف لنيل شيادة الماجستير. :1الممحق رقم 
 لضماف التكويف لنيل شيادة الدكتوراه. : 2الممحق رقم 

 ُتحّدد التخّصصات المعنّية و عدد المناصب المفتوحة لكّل منيا في المالحق المرفقة بيذا القرار. :2المادة 
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المؤسسات الجامعية المعنية، كّل فيما يخّصو، بتنفيذ  :3دة الما

 في النّػشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القػرار اّلذي سينشر
  2017مارس  29حّرر بالجزائر، في                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   390

 

 يل مؤسسات التعميم العالي الذي يتضّمن، تأى 2017مارس  29المـّؤرخ في  352رقـم بالقرار  1ممحق رقم 
  الماجستير ةعمى سبيل الَتسوية، لضمان التكوين لنيل شياد

 

 جامعـة  غردايـة
Nombre des 

Inscrits 
Année d'ouverture 

de la Formation 
Intitulé de la 
Formation 

Filière Domaine Établissement 

10 2011 
الدراسات المسانية 

 والتطبيقية
Études Littéraires LLA 

Ghardaïa 
 

6 2012 
عمـو المساف وتحميل 

 الخطاب
 البالغة وتحميل الخطاب 2012 8
تنظيـ الديناميكا  2011 5

 االجتماعية والمجتمع
Sciences Sociales- 

Sociologie 
SHS 

6 2012 

 Sciences Humaines التاريخ الوسيط 2011 10
- Histoire 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمعموم اإلسالمية   جامعة األمير عبد القادر

Établissement Domaine Filière 
Intitulé de la 
Formation 

Année d'ouverture 
de la Formation 

Nombre des 
Inscrits 

U.EAK Des 
Sciences 

Islamiques de 
Constantine 

SHS تاريخ 
حضارة المغرب األوسط في 

 54 2115/2114 تاريخ وسيط ꞉اإلسالمي العصر

SEGC 55 2115/2114 اقتصاد إسالمي اقتصاد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا لمتجارة   

Établissement Domaine Filière 
Intitulé de la 
Formation 

Année d'ouverture 
de la Formation 

Nombre des 
Inscrits 

ESC SEGC 

Sciences de 
Gestion 

Sciences de Gestion 
Option : Finance 2003-2004 7 

Sciences de Gestion  
Option : Management 2003-2004 8 

Sciences 
Financières et 
Comptabilité 

Sciences Commerciales et 
Financières 

Option : Comptabilité 
Audit et Contrôle 

2009-2010 8 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العالي الذي يتضّمن، تأىيل مؤسسات التعميم  2017مارس  29المـّؤرخ في  352رقـم بالقرار  2ممحق رقم 

 الدكتوراهة عمى سبيل الَتسوية، لضمان التكوين لنيل شياد
 

 1جامعة البميدة
Établissement Domaine Filière Intitulé de la Formation 

Année d'ouverture 
de la Formation 

Nombre des 
Inscrits 

Blida 01 ST Architecture Architecture 2004-2005 2 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية العميا متعددة التقنيات  

Établissement Domaine Filière Intitulé de la Formation 
Année d'ouverture 

de la Formation 
Nombre des 

Inscrits 

ENP ST Génie Industriel Génie Industriel 1992-1993 8 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لألساتذة بوزريعــة    العميا المدرسة 

Établissement Domaine Filière Intitulé de la Formation 
Année d'ouverture 

de la Formation 
Nombre des 

Inscrits 
 

ENS 
Bouzaréah 

 

SHS Géographie التييئة اإلقميمية 
2116-2117 54 

2155-2152 4 

2152-2153 5 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لألساتذة القبـة   عميـاالمدرسة ال
Établissement Domaine Filière 

Intitulé  
de la Formation 

Année d'ouverture 
de la Formation 

Nombre 
des Inscrits 

ENS Kouba 

SNV 
Sciences 

biologiques 
Didactique de la biologie 2004 1 

Biologie 2004 71 

SM 

Physique 
Didactique de la Physique 2004 14 

Physique 2004 29 

Chimie 
Didactique de la Chimie 2004 3 

Chimie 2004 51 
 
MI 
 

Mathématiques 
Didactique des Mathématiques 2004 2 

Mathématiques 2004 75 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1باتنة جامعة

Établissement Domaine Filière 
Intitulé  

de la Formation 
Année d'ouverture 

de la Formation 
Nombre 

des Inscrits 

Batna 01 SHS 

Sciences Sociales - 
Philosophie 

 فمسفة 
 

2004-2005 1 

2006-2007 1 

2007-2008 1 

2008-2009 4 

2009-2010 1 

2012-2013 5 

2013-2014 1 

Sciences Sociales - 
Philosophie 

 5 2014-2013 فمسفة الحضارة

 فمسفة عامة

2004-2005 5 
2006-2007 5 
2008-2009 4 

2009-2010 2 

2013-2014 1 

Batna01 

SHS 

Sciences Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

 3 2012-2011 عمـو االعالـ واالتصاؿ 

عمـو االعالـ واالتصاؿ والعالقات 
 5 2012-2011 العامة

SHS 

Sciences Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

 1 2014-2013 االتصاؿ االشياري 

 8 2014-2013 اتصاؿاعالـ و 

 5 2013-2012 االعالـ وتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة 

 1 2015-2014 االعالـ وتكنولوجية االتصاؿ

 1 2012-2011 صحافة

 1 2015-2014 العالقات العامة

 1 2015-2014 وسائل االعالـ والمجتمع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2باتنة جامعة

Établissement Domaine Filière 
Intitulé  

de la Formation 
Année d'Ouverture  

de la Formation 
Nombre des 

Inscrits 

  
 

Batna 02 
 
 

ST 
Hydraulique Hydraulique 1998 81 

Génie Industriel Génie Industriel 2005 48 
SNV Sciences Biologiques Sciences biologiques 2004 69 

STU 

Géologie Géologie 2008 17 

Géographie et 
Aménagement du 

Territoire 

Géographie et 
aménagement du territoire 

2004 31 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1قسنطينة جامعة

Établissement Domaine Filière Intitulé de la Formation 
Année d'ouverture 

de la Formation 
Nombre des 

Inscrits 

Constantine 01 LLE Traduction 
Français - Arabe -Français 
Anglais - Arabe - Anglais 

2002 64 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2سطيف جامعة
Établissement Domaine Filière Intitulé de la Formation 

Année d'ouverture 
de la Formation 

Nombre des 
Inscrits 

Sétif 02 LLE Langue Française 1 2000 المغة واألدب الفرنسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  سكيكدة جامعة

Établissement Domaine Filière 
Intitulé  

de la Formation 
Année d'ouverture de 

la Formation 
Nombre 

des Inscrits 

Skikda MI Informatique 

Système d'Information et 
de Connaissance 

2009-2010 6 

Génie Logiciel 2009-2010 3 

Intelligence Artificielle 2009-2010 3 

Skikda 
 

SHS 
Sciences Sociales 

- Psychologie 

Psychologie Sociale 2009-2010 15 

Psycho Pédagogie 2013-2014 1 

Psychologie Clinique 2011-2012 5 

Sociologie de la Santé 
et du Développement 

2011-2012 4 

ST 
 

Electronique 

Traitement du Signal 2005-2006 10 

Matériaux et Composants 2007-2008 3 

Automatique 2006-2008 21 

Réseaux Electriques 2006-2007 2 

Skikda 
 

ST 
 

Electrotechnique 

Modélisation et Simulation 
 

des Installations 
Electriques Industrielles 

2006-2007 14 

Machines Electriques 2007-2008 3 

Modélisation et Contrôle 
des Procédés de 

Conversion de l’Energie 
Electrique. 

2011-2012 4 

Génie Mécanique 

Maintenance Industrielle 2006-2007 20 

Mécanique et Matériaux 
des Surfaces 

2011-2012 18 

Mécatronique 2009-2010 16 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  مستغانم جامعة

Établissement Domaine Filière Intitulé de la Formation 
Année d'ouverture 

de la Formation 
Nombre des 

Inscrits 

Mostaganem Arts Arts plastiques Arts plastiques 
2003-2004 3 

2005-2006 2 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  تممسان جامعة

Établissement Domaine Filière Intitulé de la Formation 
Année d'ouverture 

de la Formation 
Nombre 

des Inscrits 

Tlemcen 

ST Architecture Architecture 2007-2008 30 
MI Informatique Informatique 2007-2008 64 

STU 
Géologie 

Géologie 2008-2009 15 
Sismologie 2013-2014 1 

Géophysique Géophysique 2013-2014 6 

SNV 

Sciences 
biologiques 

Gestion Intégré 2013-2014 1 
Amélioration de la 

Production Végétale et 
Biodiversité 

2010-2011 26 

Hydrobiologie 
Marines et 

Continentale 
Hydrogéologie 2008-2009 11 

Sciences 
Agronomiques 

Nutrition 2011-2012 13 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 

Marketing International 2010-2011 24 
Marketing et Management 

des Entreprises 2015-2016 1 

Marketing des Services 2011-2012 3 
Marketing 2002-2003 39 



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   393

 

SEGC 

Sciences 
commerciales 

Communication et Action 
Commerciales 2010-2011 1 

Commerce International 2010-2011 6 
Commerce et 

Management International 2014-2015 4 

Commerce et Finance 
Internationale 2009-2010 2 

Sciences de Gestion 
Innovation et 
Entreprenariat 2014-2015 3 

Sciences Financières 
et Comptabilité 

Science Financière et 
Bancaire 2011-2012 2 

SHS 

Sciences Humaines 
- Archéologie 

 55 2003-2002 علن اآلثار

Sciences Humaines 
- Histoire 

 51 2007-2006 التاريخ

Sciences Islamiques 
- Charia 

 37 2010-2009 علوم إسالهية

Sciences Sociales  13 2015-2014 الفلسفة 
Sciences Sociales - 

Psychologie 
 41 2009-2008 علن النفس

Sciences Sociales - 
Sociologie 

 5 2013-2012 الديووغرافيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

 الُمقررات
  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 إلحاق المطعم المتواجد ، يتضمن2017جانفي  28ُمؤرخ في  25ُمقرر رقم 
 ، بالديوان الوطني لمخدمات الجامعية1بكمية الطب بالزيانية، جامعة الجزائر

 

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

 دؿ؛ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المع
 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  209-84وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر وسيرىا، المعدؿ؛
 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤّرخ في  84-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو المعدؿ والمتمـ؛ المتضمف إنشاء الديواف ال
 ،، الُمتضمف تعديل تسمية جامعة الجزائر2010جويمية سنة  14المؤرخ في  183-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  19المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛ الذي 
، 2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤّرخ في  -

المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا، 
 المعدؿ.

  ـقرريـُــ
، المبّيف في ُممحق ىذا الُمقرر بالديواف 1يمحق المطعـ المتواجد بكمية الطب بالزيانية، جامعة الجزائر المادة األولى:

 الوطني لمخدمات الجامعية )مديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط(.
 ّمقة بتسيير ىذه اليياكل.يتكفل الديواف الوطني لمخدمات الجامعية، بكل األعباء المختمفة المتع :2المادة 
ُيكّمف كل مف مدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير ومدير التنمية واالستشراؼ، ومدير جامعة  :3المادة 

، والمدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذي 1الجزائر
 الي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ الع

 2017جانفي   28في حرر بالجزائر                                                                                                    
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 طعم المتواجدالُمتضمن إلحاق الم، 2017جانفي  28الُمؤرخ في  25ُمـمـــحق بالُمقر رقم
 ، بالديوان الوطني لمخدمات الجامعية1بكمية الطب بالزيانية جامعة الجزائر

 

 .، متكوف مف طابقيف )طابق تحت األرضي وطابق أرضي(1المطعـ المتواجد بكمية الطب بالزيانية، جامعة الجزائر
 يتكوف الطابق تحت األرضي مف:

 2ـ 110 بمساحة قاعة. 
 2ـ 65 بمساحة قاعة. 
 ف الطابق األرضي مف:ويتكو 
 2ـ 920 بمساحةو مقعد 700 إطعاـ بسعة قاعة. 
 2ـ 130 مطبخ مساحتو. 
 2ـ 20 قاعة مساحتيا. 
 2ـ 130بمساحة  (02) دورتي مياه. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق، 2017جانفي  16مؤرخ في  012مقرر رقم 
 بسمك المنشطين الجامعيين، رتبة منشط جامعي من المستوى األول لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  5مؤرخ في  133-10فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 ت و اإلدارات العمومية و إجرائيا،والفحوص المينية  في المؤسسا واالمتحانات
 لاللتحاؽ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات 2016سبتمبر 18المؤرخ في  258وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ المنشطيف الجامعييف، رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.
 رر ـــــــقــي

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194ي رقـ مف المرسوـ التنفيذ 17عمال بأحكاـ المادة  :األولىالمادة 
بسمؾ  لاللتحاؽتمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 

مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) المنشطيف الجامعييف رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ،
 .2017جانفي 23

 لمقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا ا2المادة 
 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسمك  يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق، 2017جانفي  16مؤرخ في  013مقرر رقم 
 ستوى األول لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرةمحافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق المكتبات الجامعية من الم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
القانوف األساسي الخاص ، المتضمف 2010ماي سنة  5مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 لاللتحاؽ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات 2016سبتمبر 18المؤرخ في  257قـ وبمقتضى المقرر ر  -

 بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى األوؿ.
 يــقـــــــرر
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 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىالمادة 
بسمؾ  لاللتحاؽتمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 

(، 1لمدة شير واحد ) محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى األوؿ،
  .2017 جانفي 23مف تاريخ  ابتداء

 النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في  :2المادة 
 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسمك يمدد أجل المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق، 2017جانفي  16مؤرخ في  014مقرر رقم 
 لعميا لمبيطرةميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لممدرسة الوطنية ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  5مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 فيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،بالموظ
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 لاللتحاؽ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات 2016سبتمبر 18المؤرخ في  256وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية
 ررـــــــقــي

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
بسمؾ  لاللتحاؽ مسابقة عمى أساس الشياداتمدد آجاؿ إجراء ال، يوالمذكور أعاله وعمى سبيل التسوية

مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) ميندسي المخابر الجامعية رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية،
 .2017جانفي 23

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. : 2المادة 
 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات، 2017جانفي  16مؤرخ في  015مقرر رقم 
 بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون مكتب لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة لاللتحاق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15ؤرخ في الم06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
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، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتم

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات

 لاللتحاؽ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات 2016سبتمبر 18المؤرخ في  255وبمقتضى المقرر رقـ  -
 بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف مكتب.

 ررــــيق
 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 

بسمؾ  لاللتحاؽتمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 
 .2017جانفي 23مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) دارييف، رتبة عوف مكتب،األعواف اإل

 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2017جانفي  16في بالجزائر  حرر                                                                                                   
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمى أساس الشياداتيمدد أجل إجراء المسابقة ، 2017جانفي  16مؤرخ في  016مقرر رقم 

 بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة لاللتحاق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، متحاناتواال
 لاللتحاؽ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات 2016سبتمبر 18المؤرخ في  254وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية.
 ررــــــيق

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194فيذي رقـ مف المرسوـ التن 17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
بسمؾ  لاللتحاؽتمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 

 .2017 جانفي 23مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) الكتاب رتبة كاتب مديرية،
 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية 2المادة 

 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قة عمى أساس الشياداتيمدد أجل إجراء المساب، 2017جانفي  16مؤرخ في  017مقرر رقم 
 بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة لاللتحاق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
بقات ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسا2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 لاللتحاؽ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات 2016سبتمبر 18المؤرخ في  253وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية.
 ررـــــيق

 

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194سوـ التنفيذي رقـ مف المر  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
بسمؾ  لاللتحاؽتمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 

 .2017 جانفي 23مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي،
 النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا المقرر في 2المادة 

 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق، 2017جانفي  16مؤرخ في  018مقرر رقم 

 طنية العميا لمبيطرةبسمك التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لممدرسة الو 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
خاص ، المتضمف القانوف األساسي ال2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 لاللتحاؽ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات 2016سبتمبر 18المؤرخ في  252وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي.
 

 ررــــيق
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 2012نة س أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
بسمؾ  لاللتحاؽتمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 

مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي،
 .2017جانفي 23

 ارة التعميـ العالي و البحث العممي.: ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوز 2المادة 
 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات، 2017جانفي  16مؤرخ في  019مقرر رقم 
 بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة لاللتحاق

 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات و 
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 لاللتحاؽمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات ، المتض2016سبتمبر 18المؤرخ في  251وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ.
 ررـــــيق

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىالمادة 
بسمؾ  لتحاؽلالتمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 

 .2017جانفي 23مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) المتصرفيف، رتبة متصرؼ،
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اء المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاقيمدد أجل إجر ، 2017جانفي  16مؤرخ في  020مقرر رقم 

 بسمك الميندسين اإلحصائيين، رتبة ميندس دولة في اإلحصائيات لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
موظيفة ، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ ل2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
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، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
جرائيا،المؤسسات و اإلدارات العمومية و  والفحوص المينية  في واالمتحانات  ا 

 لاللتحاؽ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات 2016سبتمبر 18المؤرخ في  250وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ الميندسيف اإلحصائييف، رتبة ميندس دولة في اإلحصائيات

 

 ررــــيق
 

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
بسمؾ  لاللتحاؽتمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 

مف تاريخ  ابتداء(، 1ة شير واحد )لمد الميندسيف اإلحصائييف رتبة ميندس دولة في اإلحصائيات،
 .2017جانفي 23

 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 لبشريةمدير الموارد ا                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق، 2017جانفي  16مؤرخ في  021مقرر رقم 

 بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
سابقات ، المحدد لكيفيات تنظيـ الم2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتحانات والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ 2016سبتمبر 18المؤرخ في  249وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي.
 ررـــــيق

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
لاللتحاؽ بسمؾ تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 

(، ابتداء مف 1) لمدة شير واحد الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي،
 .2017جانفي 23تاريخ 

 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق، 2017جانفي  16مؤرخ في  022مقرر رقم 
 رتبة ممحق اإلدارة لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرةبسمك ممحقي اإلدارة، 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اإلدارات العمومية و إجرائيا،واالمتحانات والفحوص المينية  في المؤسسات و 
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2016سبتمبر 18المؤرخ في  265وبمقتضى المقرر رقـ  -

 ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة.
 يـقـــــرر

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
بسمؾ ممحقي  االمتحاف الميني لاللتحاؽتمدد آجػاؿ إجراء والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 

 .2017جانفي 23(، ابتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد ) اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسمك لاللتحاقالميني  االمتحانيمدد أجل إجراء ، 2017جانفي  16مؤرخ في  023مقرر رقم 
 في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة الميندسين

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 األمر رقـ بمقتضى  -

 العمومية،
، المتضمف القانوف األساسي 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العمومية، المعدؿ والمتمـ،الخػػػػاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات 
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات  2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
بسمؾ  لاللتحاؽالميني  المتحافا، المتضمف فتح 2016سبتمبر 18المؤرخ في  260وبمقتضى المقرر رقـ  -

 الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي.
 

 ررــــيق
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

بسمؾ الميندسيف  لاللتحاؽالميني  افاالمتحوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء 
 23مف تاريخ  ابتداء(، 1في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )

 .2017 جانفي
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 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.2المادة 
 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2017جانفي  16مؤرخ في  024مقرر رقم 
 سمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،
اسي العػػػػػػػاـ لموظيفة ، المتضمف القانوف األس2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابػػػػػػػػػقات 2012أبريل سنة  25في المؤرخ  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 واالمتحانات والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2016سبتمبر 18المؤرخ في  259وبمقتضى المقرر رقـ  -

 المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي.
 ـقــــرريــ

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، 

 .2017يجانف 23(، ابتداء مف تاريخ 1رتبة متصرؼ رئيسي لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الميني االمتحانيمدد أجل إجراء ، 2017جانفي  16مؤرخ في  025مقرر رقم 

 1بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي لجامعة باتنة لاللتحاق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،بالموظفيف الم
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
بسمؾ الكتاب،  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016أوت  21المؤرخ في  23ـ وبمقتضى القرار رق -

 رتبة كاتب مديرية رئيسي. 
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 ررـــــيق
  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

بسمؾ الكتاب، رتبة  لاللتحاؽالميني  االمتحافإجراء والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ 
 .                2016ديسمبر 29مف تاريخ  ابتداء(، 1كاتب مديرية رئيسي لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.: 2المادة 
 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاللتحاقالميني  االمتحانيمدد أجل إجراء ، 2017جانفي  16مؤرخ في  026مقرر رقم 
 1سمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة باتنةب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ػػػػػػاـ لموظيفة ، المتضمف القانوف األساسي العػ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012بريل سنة أ 25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
بسمؾ األعواف  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016أوت  21المؤرخ في  25وبمقتضى القرار رقـ  -

 اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي. 
 ررـــــيق

  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ األعواف  لاللتحاؽالميني  االمتحافوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء 

 . 2016ديسمبر 29مف تاريخ  ابتداء(، 1اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاللتحاقالميني  االمتحان، يمدد أجل إجراء 2017جانفي  16مؤرخ في  027مقرر رقم 

 1لجامعة باتنةبسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،ب
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، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات

بسمؾ األعواف  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016أوت  21المؤرخ في  26ضى القرار رقـ وبمقت -
 اإلدارييف، رتبة عوف إدارة. 

  ررــــيق
  2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194التنفيذي رقـ  مف المرسوـ 17عمال بأحكاـ المادة : األولىالمادة 

بسمؾ األعواف  لاللتحاؽالميني  االمتحافتمدد آجػاؿ إجراء ية، والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسو 
                . 2016ديسمبر 29مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) اإلدارييف، رتبة عوف إدارة،

 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.2المادة 
 2017جانفي  16في حرر بالجزائر                                                                                                    
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك2017جانفي  23مؤرخ في  28مقرر رقم 
 حسناوة-ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 ألمر رقـ بمقتضى ا -

 العػػػػمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  5المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 لاللتحاؽ ، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس الشيادة2016جويمية  27المؤرخ في  002وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية
 ررــــيق

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ  لاللتحاؽ والمذكور أعاله و عمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة
مف  ابتداء(، 1ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )

  .2017جانفي  29تاريخ 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.  :2المادة 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة2017جانفي  23مؤرخ في  29مقرر رقم 
 حسناوة-ك المتصرفين، رتبة متصرف لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزولاللتحاق بسم

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػػػر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19خ في المؤر  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ و المتمـ،
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات  2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،  تواالمتحانا
 لاللتحاؽ، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس الشيادة 2016جويمية  27في   المؤرخ 011وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ
  ررــــيق

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194قـ مف المرسـو التنفيذي ر  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىالمادة 
بسمؾ  لاللتحاؽمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة والمذكور أعاله  و عمى سبيل التسوية، ي

 .2017جانفي  29مف تاريخ   ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) المتصرفيف، رتبة متصرؼ،
 التعميـ العالي و البحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة  :2المادة 

 2017جانفي  23في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك2017جانفي  23مؤرخ في  30مقرر رقم 

 وةحسنا-المنشطين الجامعيين، رتبة منشط جامعي من المستوى األول لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف القانوف األساسي العػاـ لموظػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػر رقـ  -

 العمػومػية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  05المؤرخ في  10-133وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،بالموظفيف الم
، المحدد لكيفيات تنػظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا،  واالمتحانات
 لاللتحاؽ، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس الشيادة 2016جويمية  27في المؤرخ  033وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .بسمؾ المنشطيف الجامعييف، رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ
 ررــــيق

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىالمادة 
بسمؾ  لاللتحاؽمسابقة عمى أساس الشيادة مدد آجاؿ إجراء البيل التسوية، يوالمذكور أعاله   و عمى س

 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) المنشطيف الجامعييف، رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ،
                               . 2017جانفي  29
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 التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة   :2المادة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق2017جانفي  23مؤرخ في  31مقرر رقم 

 حسناوة-بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو
 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم

، المتضػػػمف القانوف األساسي العاـ لموظػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػر رقـ  -
 العمػومية، 

، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ و المتمـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ 

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا،  االمتحاناتو 

 لاللتحاؽ، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس الشيادة 2016جويمية  27في المؤرخ  004وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة

 ررـــــيق
، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىالمادة 

ممحق  لاللتحاؽمسابقة عمى أساس الشيادة دد آجاؿ إجراء الموالمذكور أعاله  وعمى سبيل التسوية، ي
 .2017جانفي  29مف تاريخ   ابتداء(، 1لمدة شير واحد )اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017جانفي  23في حرر بالجزائر                                                                                                    
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك2017جانفي  23مؤرخ في  32مقرر رقم 

 -حسناوة-التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
 العمػومية، 

، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ؿ و المتمـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعد

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،  االمتحاناتو 

 لاللتحاؽساس الشيادة ، المتضمف فتح المسابقة عمى أ2016جويمية  27المؤرخ في  055وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .بسمؾ  التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي
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 ررـــــيق
، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىالمادة 

بسمؾ  لاللتحاؽمى أساس الشيادة مسابقة عمدد آجاؿ إجراء الوالمذكور أعاله  و عمى سبيل التسوية، ي
مف تاريخ   ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي

                                .2017جانفي  29
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.  :2المادة 

 2017جانفي  23في حرر بالجزائر                                                                                                    
 عمميع/وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 يأمير قاسم داود                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق2017جانفي  23مؤرخ في  33مقرر رقم 

 حسناوة-بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 األمر رقـ بمقتضى  -
 العمومية، 

، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ومية، المعدؿ والمتمـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العم

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات

 لاللتحاؽ، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس الشيادة 2016جويمية  27المؤرخ في  006وبمقتضى المقرر رقـ  -
 بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي. 

 ررـــيق
 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىالمادة 

بسمؾ  لاللتحاؽسابقة عمى أساس الشيادة تمدد آجػاؿ إجراء الموالمذكور أعاله، و عمى سبيل التسوية، 
 .2017جانفي  29مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي،

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2017جانفي  23في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاللتحاق، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة 2017جانفي  23مؤرخ في  34ر رقم مقر 
 حسناوة-بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة ، المت2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
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، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -
 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات

 لاللتحاؽ، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس الشيادة 2016جويمية  27المؤرخ في  007وبمقتضى القرار رقـ  -
 بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة. 

 ررـــــيق
 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىالمادة 

بسمؾ  لاللتحاؽتمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة والمذكور أعاله، و عمى سبيل التسوية، 
 .2017جانفي  29مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) يف، رتبة عوف إدارة،األعواف اإلداري

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2017جانفي  23في الجزائر حرر ب                                                                                                   
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ى أساس الشيادة، يمدد أجل إجراء المسابقة عم2017جانفي  23مؤرخ في  35مقرر رقم 

 حسناوة-لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة عون حفع البيانات لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
لمسابقات ، المحدد لكيفيات تنظيـ ا2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 لاللتحاؽ، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس الشيادة 2016جويمية  27المؤرخ في  008وبمقتضى القرار رقـ  -

 بسمؾ الكتاب، رتبة عوف حفع البيانات. 
 ررــــيق

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17 عمال بأحكاـ المادة :األولىالمادة 
بسمؾ  لاللتحاؽتمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة والمذكور أعاله، و عمى سبيل التسوية، 

 .2017جانفي  29مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) الكتاب، رتبة عوف حفع البيانات،
 المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا  :2المادة 

 2017جانفي  23في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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  لاللتحاقالميني  االمتحان، يمدد أجل إجراء 2017جانفي  23مؤرخ في  36مقرر رقم 
 بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية

 

 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،بالموظفيف المنتميف لألس
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
بسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016أوت  23خ في المؤر  04وبمقتضى المقرر رقـ  -

 المتصرفيف  رتبة متصرؼ رئيسي. 
   ررــــــــيق

  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ المتصرفيف،  لاللتحاؽالميني  المتحافاوالمذكور أعاله، و عمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء 

 .                2017جانفي  08مف تاريخ  ابتداء(، 1رتبة متصرؼ رئيسي  لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2017جانفي  23في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك الميندسين2017جانفي  23مؤرخ في  37م مقرر رق

 في اإلحصائيات، رتبة ميندس رئيسي في اإلحصائيات لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة ، المت2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
بسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016أوت  23المؤرخ في  05وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بة ميندس رئيسي في اإلحصائيات. الميندسيف في اإلحصائيات، رت
 

 ررــــــــيق
 

  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ الميندسيف  لاللتحاؽالميني  االمتحافوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء 
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 08مف تاريخ  ابتداء(، 1يندس رئيسي في اإلحصائيات، لمدة شير واحد )في اإلحصائيات، رتبة م
 .                2017جانفي 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017جانفي  23في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أجل إجراء االمتحان الميني، يمدد 2017جانفي  23مؤرخ في  38مقرر رقم 
 لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
ات ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابق2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
بسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016أوت  23المؤرخ في  06وبمقتضى المقرر رقـ  -

 المتصرفيف رتبة متصرؼ. 
  ررـــيق

  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ المتصرفيف،  لاللتحاؽالميني  االمتحافوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء 

 .                2017جانفي  08مف تاريخ  ابتداء(، 1رتبة متصرؼ، لمدة شير واحد )
 التعميـ العالي و البحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة: 2المادة 

 2017جانفي  23في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2017جانفي  23مؤرخ في  39مقرر رقم 

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية
 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسس
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، االمتحاناتو 
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بسمؾ ممحقي  لاللتحاؽالميني  االمتحافضمف فتح ، المت2016أوت  23المؤرخ في  07وبمقتضى المقرر رقـ  -
 اإلدارة رتبة ممحق رئيسي لإلدارة. 

  ررـــــيق
  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة المادة األولى

بسمؾ ممحقي  لتحاؽلالالميني  االمتحافوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء 
 . 2017جانفي  08مف تاريخ  ابتداء(، 1اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2017جانفي  23في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2017 جانفي 23مؤرخ في  40مقرر رقم 
 بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يفة ، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
بسمؾ األعواف  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016أوت  23المؤرخ في  09وبمقتضى المقرر رقـ  -

 اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي. 
 رر ـــــيق

  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  لى:المادة األو 
بسمؾ األعواف  لاللتحاؽالميني  االمتحافوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء 

 .2017جانفي  08مف تاريخ  ابتداء(، 1اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017جانفي  23في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق، 2017 فيفري  05مؤرخ في  042مقرر رقم 

 المكتبات الجامعية من المستوى األول لجامعة المــــديةبسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 



      2017-الثالثي األول-النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   413

 

، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  5المؤرخ في 133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات

 لاللتحاؽ االختبارات، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2016سبتمبر 25المؤرخ في  04مقتضى المقرر رقـ وب -
 بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى األوؿ. 

 رر ـــيق
 2012سنة  أفريل 25في المؤرخ  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 

 لاللتحاؽ االختباراتتمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 
لمدة شير  بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى األوؿ،

               .2017فيفري  05(، ابتداء مف تاريخ  1واحد )
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.2مادة ال

 2017فيفري  05في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق، 2017 فيفري  05مؤرخ في  043مقرر رقم 

 ت الجامعية لجامعة المــــديةبسمك مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد المكتبا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
ساسي الخاص ، المتضمف القانوف األ2010ماي سنة  5المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 لاللتحاؽ االختبارات، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2016سبتمبر 25ؤرخ في الم 09وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد المكتبات الجامعية. 
 ررــــيق

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
 لاللتحاؽ االختباراتتمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس ى سبيل التسوية، والمذكور أعاله، وعم

مف  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) بسمؾ مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد المكتبات الجامعية،
               .2017فيفري  05تاريخ  

 العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ 2المادة 
 2017فيفري  05في حرر بالجزائر                                                                                                    
 التعميم العالي والبحث العممي ع/وزير                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ابقة عمى أساسيمدد أجل إجراء مس، 2017فيفري  05مؤرخ في  044مقرر رقم 
 بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لجامعة المــــديةاالختبارات لاللتحاق 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 لاللتحاؽ االختبارات، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2016سبتمبر 25المؤرخ في  03وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ. 
  ررــــيق

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
 لاللتحاؽ االختباراتمسابقة عمى أساس تمدد آجػاؿ إجراء الوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 

 .2017 فيفري  05مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ،
 عميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة الت2المادة 

 2017فيفري  05في حرر بالجزائر                                                                                                    
 /وزير التعميم العالي والبحث العمميع                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس، 2017 فيفري  05مؤرخ في  045مقرر رقم 

 لجامعة المــــدية بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة االختبارات لاللتحاق
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 دارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 لاللتحاؽ االختباراتفتح مسابقة عمى أساس ، المتضمف 2016سبتمبر  25المؤرخ في  07وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة. 
  يقرر

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
 لاللتحاؽ االختباراتس والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أسا

فيفري  05مف تاريخ  ابتداء(، 1بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة، لمدة شير واحد )
2017. 
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 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2017فيفري  05في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االختباراتيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس ، 2017 فيفري  05رخ في مؤ  046مقرر رقم 
 لاللتحاق بسمك تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني سام لممخابر الجامعية لجامعة المــــدية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
القانوف األساسي العاـ لموظػيفة  ، المتضػػػمف2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػػػر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضػمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  5المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
دد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات  ، المح2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،  واالمتحانات
 لاللتحاؽ االختبارات، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2016سبتمبر  25المؤرخ في  08وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .ر الجامعيةبسمؾ تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني ساـ لممخاب
  ررــــيق

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
بسمؾ تقنيي المخابر  لاللتحاؽ االختباراتمسابقة عمى أساس مدد آجاؿ إجراء الوالمذكور أعاله  ي

 .2017فيفري  05مف تاريخ   ابتداء(، 1شير واحد)لمدة الجامعية، رتبة تقني ساـ لممخابر الجامعية، 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. : 2المادة 

 2017فيفري  05في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 البشريةمدير الموارد                                                                                                            
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق، 2017 فيفري  05مؤرخ في  047مقرر رقم 
 مك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لجامعة المــــديةبس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  5المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 رات العمومية و إجرائيا،والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدا واالمتحانات
الشيادات  االختبارات، المتضمف فتح مسابقة عمى 2016سبتمبر 25المؤرخ في  02وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لاللتحاؽ
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 ررـــــيق
 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194قـ مف المرسوـ التنفيذي ر  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 

 لاللتحاؽ االختباراتمسابقة عمى أساس مدد آجاؿ إجراء الوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، ي
 ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية،

 .2017فيفري  05مف تاريخ 
 ذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ى2المادة 

 2017فيفري  05في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق، 2017فيفري  05مؤرخ في  048مقرر رقم 

 ـــديةبسمك الوثائقيين أمناء المحفوظات، رتبة وثائقي أمناء المحفوظات لجامعة المـ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،بالموظفي
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
  بسمؾ لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016سبتمبر 25المؤرخ في  02رر رقـ وبمقتضى المق -

 الوثائقييف أمناء المحفوظات، رتبة وثائقي أمناء المحفوظات. 
  ررــــيق

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
بسمؾ الوثائقييف أمناء  لاللتحاؽالميني  االمتحافتمدد آجاؿ إجراء ، وعمى سبيل التسوية، أعاله والمذكور

 .2017فيفري  05مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) المحفوظات، رتبة وثائقي أمناء المحفوظات،
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.2المادة 

 2017فيفري  05في حرر بالجزائر                                                                                                    
 العممي ع/وزير التعميم العالي والبحث                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 اوديأمير قاسم د                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني، 2017مؤرخ في فيفري  49مقرر رقم 

 لجامعة المــــدية بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي لاللتحاق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة  ،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
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، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابػػػػػػػػػقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -
 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات

بسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016سبتمبر 25المؤرخ في  01وبمقتضى المقرر رقـ  -
 تبة متصرؼ رئيسي. المتصرفيف ر 

 ررـــــيق
 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 

بسمؾ المتصرفيف،  لاللتحاؽالميني  االمتحافتمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 
                . 2017فيفري  05مف تاريخ  تداءاب(، 1لمدة شير واحد ) رتبة متصرؼ رئيسي  

 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2017فيفري  05في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 بشريةمدير الموارد ال                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق، 2017فيفري  05مؤرخ في  050مقرر رقم 
 المكتبات الجامعية، رتبة مساعد المكتبات الجامعية لجامعة المــــدية بسمك مساعدي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  5في  المؤرخ 133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ة و إجرائيا،والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومي واالمتحانات
بسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016سبتمبر 25المؤرخ في  03وبمقتضى المقرر رقـ  -

 مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد المكتبات الجامعية. 
 ررـــــيق

 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
بسمؾ مساعدي  لاللتحاؽالميني  االمتحافتمدد آجػاؿ إجراء والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، 

فيفري  05مف تاريخ   ابتداء، (1)لمدة شير واحد  المكتبات الجامعية، رتبة مساعد المكتبات الجامعية،
2017.               

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية 2المادة 
 2017فيفري  05في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لاللتحاقالميني  االمتحان يمدد أجل إجراء، 2017فيفري  15مؤرخ في  051مقرر رقم 
           3لجامعة الجزائر بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي

 البحث العممي، إن وزير التعميم العالي و  
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04ذي رقـ مقتضى المرسوـ التنفيبو  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ بو  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، متحاناتواال
بسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016سبتمبر 28المؤرخ في  18مقتضى المقرر رقـ بو  -

 المتصرفيف رتبة متصرؼ رئيسي. 
  ررــــيق

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194 مف المرسـو التنفيذي رقـ 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ المتصرفيف،  لاللتحاؽالميني  االمتحافوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء 

 .2017فيفري  05مف تاريخ  ابتداء(، 1رتبة متصرؼ رئيسي، لمدة شير واحد )
 العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ  :2المادة 

 2017فيفري  15في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ر التعميم العالي والبحث العمميع/وزي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق، 2017فيفري  15مؤرخ في  052مقرر رقم 

 3بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لجامعة الجزائر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15 المؤرخ في06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
بسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016سبتمبر 28المؤرخ في  19وبمقتضى المقرر رقـ  -
 لمتصرفيف رتبة متصرؼ. ا

  ررـــــيق
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

بسمؾ المتصرفيف،  لاللتحاؽالميني  االمتحافوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء 
 .2017فيفري  05مف تاريخ  داءابت(، 1رتبة متصرؼ، لمدة شير واحد )
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 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017فيفري  15في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق، 2017فيفري  15مؤرخ في  053مقرر رقم 
 ممدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسيةبسمك المتصرفين، رتبة متصرف ل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
القانوف األساسي الخاص  ، المتضمف2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعمومية و إجرائيا،والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات ا واالمتحانات
بسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016سبتمبر 22المؤرخ في  64وبمقتضى المقرر رقـ  -

 المتصرفيف رتبة متصرؼ. 
  ررـــــيق

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ المتصرفيف،  لاللتحاؽالميني  االمتحافمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء والمذكور أعاله، وع

 .                               2017فيفري  05مف تاريخ  ابتداء(، 1رتبة متصرؼ، لمدة شير واحد )
                   ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017فيفري  15في حرر بالجزائر                                                                                                    
 عالي والبحث العمميع/وزير التعميم ال                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسمك المنشطين  يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق، 2017فيفري  15مؤرخ في  054مقرر رقم 

 وىران -بمقايد -الجامعيين، رتبة منشط جامعي من المستوى الثاني لمديرية الخدمات الجامعية 
 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  5مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عالي،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ ال
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا، االمتحاناتو   والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
بسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016سبتمبر 29المؤرخ في  02وبمقتضى المقرر رقـ   -

 المنشطيف الجامعييف، رتبة منشط جامعي مف المستوى الثاني. 
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 ررـــــيق
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

يف بسمؾ المنشط لاللتحاؽالميني  االمتحافوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء 
 فيفري  05مف تاريخ  ابتداء(، 1الجامعييف، رتبة منشط جامعي مف المستوى الثاني، لمدة شير واحد )

2017. 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017فيفري  15في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق، 2017فيفري  15مؤرخ في  055مقرر رقم 

 وىران-بمقايد-بسمك المقتصدين الجامعيين، رتبة مقتصد جامعي لمديرية الخدمات الجامعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ػػػػػػاـ لموظيفة ، المتضمف القانوف األساسي العػ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  5مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
لمسػػػػػػػػػابقات ، المحدد لكيفيات تنظيـ ا2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 االختبارات، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس 2016سبتمبر  29المؤرخ في  05وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ المقتصديف الجامعييف، رتبة مقتصد جامعي.  لاللتحاؽ
  ررـــــيق

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  ى:المادة األول
 لاللتحاؽ االختباراتوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس 

يفري ف 05مف تاريخ  ابتداء(، 1بسمؾ المقتصديف الجامعييف، رتبة مقتصد جامعي، لمدة شير واحد )
2017 . 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017فيفري  15في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق 2017فيفري  27مؤرخ في  60مقرر رقم 
 -ميمة - لمديرية الخدمات الجامعية بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15ؤرخ في الم06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
ؽ ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحا2016أوت  23المؤرخ في  36وبمقتضى المقرر رقـ  -

   بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة.
  ررـــــيق

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ 

جانفي  02(، ابتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة، لمدة شير واحد ) بسمؾ ممحقي
2017                               . 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 فيفري  27في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق  2017فيفري  27خ في مؤر  61رقم   مقرر
 -ميمة - مديرية الخدمات الجامعيةل بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 يفة العمومية، ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي 2016أوت  23المؤرخ في  40وبمقتضى المقرر رقـ  -

   اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة.
  ررـــــيق
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 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي 

 .                               2017 جانفي 02(، ابتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2017 فيفري  27في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق  2017فيفري  27مؤرخ في  62مقرر  رقم 

 -ميمة - لمديرية الخدمات الجامعية رتبة تقني سام في اإلعالم اآلليالتقنيين في اإلعالم اآللي، بسمك  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
            ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات        2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
  لاللتحاؽ االختبارات، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2016أوت  23المؤرخ في  35وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي
 

 ررـــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة مادة األولىال
بسمؾ التقنييف في اإلعالـ  لاللتحاؽ االختباراتوالمذكور أعاله، يمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس 

 .                               2017جانفي  02 مف تاريخ ابتداء(، 1اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. : 2المادة 

 2017 فيفري  27في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 د البشريةمدير الموار                                                                                                            
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اقيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتح 2017فيفري  27مؤرخ في  63رقم   مقرر

 -ميمة - لمديرية الخدمات الجامعية بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19في المؤرخ  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
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 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،والفحوص المي واالمتحانات

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ 2016أوت  23المؤرخ في  37وبمقتضى المقرر رقـ  -
   بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة.

 ررـــــيق
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ 
 .2017جانفي  02(، ابتداء مف تاريخ 1بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد )

 وزارة التعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية ل: 2المادة 
 2017 فيفري  27في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس 2017مارس  06مؤرخ  في  72مقرر رقم 
 لجامعة تيزي وزو  بسمك المتصرفين، رتبة متصرف الشيادة لاللتحاق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 مر رقـ بمقتضى األ -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 معدؿ و المتمـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، ال
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
المسابقة عمى أساس الشيادة ، المتضمف فتح 2016أكتوبر  23المؤرخ  في  3225وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ لاللتحاؽ
 ررـــــيق

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ  لاللتحاؽوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة 

 .2017فيفري  27مف تاريخ  ابتداء(، 1المتصرفيف، رتبة متصرؼ، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2017مارس  06حرر بالجزائر في                                                                                                                
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاقيمدد أج  2017مارس  06مؤرخ  في  73رقم  مقرر
 لجامعة تيزي وزو بسمك ميندسي اإلعالم اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي         

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 العمومية،  ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ و المتمـ،
 المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات، 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا، االمتحاناتو 
، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس الشيادة 2016أكتوبر  23المؤرخ في  3224وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .ليبسمؾ ميندسي اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآل لاللتحاؽ
 

 ررـــــيق
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ  لاللتحاؽوالمذكور أعاله، و عمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة 

مف تاريخ  ابتداء(، 1لي، لمدة شير واحد )ميندسي اإلعالـ اآللي رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآل
 .                               2017فيفري  27

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.  :2المادة 
 2017 مارس 06في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاقيمدد أجل إجر  2017مارس  06مؤرخ  في  74مقرر رقم 
 بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لجامعة تيزي وزو        

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 عمومية، ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة ال2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  5المؤرخ في  133-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا، ناتواالمتحا
 لاللتحاؽ، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس الشيادة 2016أكتوبر  23المؤرخ في  3222وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية
 

 ررـــــيق
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 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17بأحكاـ المادة عمال  المادة األولى:
بسمؾ  لاللتحاؽوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة 
مف  ابتداء(، 1ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )

 .                               2017فيفري  27اريخ ت
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. : 2المادة 

 2017 مارس 06في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 وارد البشريةمدير الم                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اقيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتح 2017مارس  06مؤرخ  في   75مقرر رقم 
 بسمك الممحقين بالمخابر الجامعية، رتبة ممحق بالمخابر الجامعية لجامعة تيزي وزو    

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  05المؤرخ في  10-133وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
 ، المحدد لكيفيات تنػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ارات العمومية و إجرائيا،والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلد واالمتحانات
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2016أكتوبر  23المؤرخ في  3221وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .بسمؾ الممحقيف بالمخابر الجامعية، رتبة ممحق بالمخابر الجامعية
 

 ررـــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 

 27(، ابتداء مف تاريخ 1الممحقيف بالمخابر الجامعية، رتبة ممحق بالمخابر الجامعية لمدة شير واحد )
        .                        2017فيفري 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2017 مارس 06في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017مارس  06مؤرخ  في  76مقرر رقم 
 سام لممخابر الجامعية لجامعة تيزي وزو بسمك تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني  

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
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األساسي الخاص ، المتضػمف القانوف 2010ماي سنة  5المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،  واالمتحانات

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2016أكتوبر  23المؤرخ في  3214رر رقـ وبمقتضى المق -
   .بسمؾ تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني ساـ لممخابر الجامعية

 

  ررـــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 

 27(، ابتداء  مف تاريخ 1تقنيي المخابر الجامعية رتبة تقني ساـ لممخابر الجامعية  لمدة شير واحد)
 .                               2017فيفري 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في  :2المادة 
 2017 مارس 06في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاللتحاقيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  2017مارس  06مؤرخ  في  77مقرر رقم 
 بسمك تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني لممخابر الجامعية لجامعة تيزي وزو  

 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضػمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  5المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لخاصة بالتعميـ العالي،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ ا
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،  واالمتحانات
 لاللتحاؽضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة ، المت2016أكتوبر  23المؤرخ في  3220وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .بسمؾ تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني لممخابر الجامعية
 

 ررـــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ  لاللتحاؽاء المسابقة عمى أساس الشيادة والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجر 

فيفري  27مف تاريخ   ابتداء(، 1تقنيي المخابر الجامعية رتبة تقني لممخابر الجامعية  لمدة شير واحد)
2017                               . 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2017 مارس 06في حرر بالجزائر                                                                                                    
 العممي ع/وزير التعميم العالي والبحث                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 اوديأمير قاسم د                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس  2017مارس  06مؤرخ  في  78مقرر رقم 
 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة تيزي وزو دة لاللتحاقالشيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19 المؤرخ في 08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ و المتمـ،
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،والفحوص المي  االمتحاناتو 
، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس الشيادة 2016أكتوبر  23المؤرخ في  3218وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة
 

 ررـــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194يذي رقـ مف المرسـو التنف 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ ممحق 

 .                               2017فيفري  27(، ابتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمدة شير واحد )
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 

 2017 مارس 06في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
   أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس 2017مارس  06مؤرخ  في  79مقرر رقم 

 لجامعة تيزي وزو سمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية ب الشيادة لاللتحاق
 

 ير التعميم العالي والبحث العممي،إن وز 
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ ا
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس الشيادة 2016أكتوبر  23ي المؤرخ ف 3223وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية. لاللتحاؽ
 ررـــــيق
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 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ  لاللتحاؽمسابقة عمى أساس الشيادة والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء ال

 .                2017فيفري  27مف تاريخ  ابتداء(، 1الكتاب، رتبة كاتب مديرية، لمدة شير  واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2017 مارس 06في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يمدد أجل إجراء  المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017مارس  06مؤرخ  في  80قرر رقم م

 لجامعة تيزي وزو بسمك الوثائقيين أمناء المحفوظات، رتبة وثائقي أمناء المحفوظات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 تضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، ، الم2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس الشيادة 2016أكتوبر  23المؤرخ في  3219وبمقتضى المقرر رقـ  -

 محفوظات،  رتبة وثائقي أمناء المحفوظات.لاللتحاؽ بسمؾ الوثائقييف أمناء ال
   

  ررـــــيق
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ  والمذكور

(، ابتداء مف تاريخ 1ء المحفوظات، رتبة وثائقي أمناء المحفوظات، لمدة شير واحد )الوثائقييف أمنا
 .                2017فيفري  27

  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2017 مارس 06في حرر بالجزائر                                                                                                    

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017ارس م 06مؤرخ في  81مقرر رقم 
   أم البواقي- لمديرية الخدمات الجامعية بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 اـ لموظيفة العمومية، ، المتضمف القانوف األساسي الع2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي العػػػػػػػاـ لموظيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية، 
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، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشت

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات

 لاللتحاؽ االختبار، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس 2016أوت  31المؤرخ في  04ـ وبمقتضى المقرر رق -
 بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة. 

 

 ررـــــيق
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ  لاللتحاؽ االختبارية، تمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس ، وعمى سبيل التسو هوالمذكور أعال

 .                2017جانفي  05مف تاريخ  ابتداء(، 1األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017 مارس 06حرر بالجزائر في                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017مارس  06مؤرخ في  82مقرر رقم 

  أم البواقي- لمديرية الخدمات الجامعية بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 متمـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ وال
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 لاللتحاؽ االختبار، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس 2016أوت  31المؤرخ في  03وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي
 ررـــــيق

 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
 بسمؾ لاللتحاؽ االختبار، و عمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس هوالمذكور أعال

 . 2017جانفي  05مف تاريخ  ابتداء(، 1األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي، لمدة شير واحد )
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

                                           

 2017 مارس 06حرر بالجزائر في                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017مارس  06مؤرخ  في  83مقرر رقم 
 أم البواقي - بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006نة يوليو س 15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 لاللتحاؽ االختبار، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس 2016أوت  31المؤرخ في  02وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .ارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارةبسمؾ ممحقي اإلد
  ررـــــيق

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة المادة األولى
ممحق  لاللتحاؽ االختباروالمذكور أعاله وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس 

 .2017جانفي  05مف تاريخ   ابتداء(، 1لإلدارة لمدة شير واحد )اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2017 مارس 06حرر بالجزائر في                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 دير الموارد البشريةم                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بار لاللتحاقيمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االخت 2017مارس  06مؤرخ في  84مقرر رقم 

   أم البواقي- لمديرية الخدمات الجامعيةبة عون مكتب بسمك األعوان اإلداريين، رت
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا، ناتواالمتحا
 لاللتحاؽ االختبار، المتضمف فتح المسابقة عمى أساس 2016أوت  31المؤرخ في  06وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف مكتب. 
 

 ررـــــيق
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 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194لتنفيذي رقـ مف المرسـو ا 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ  لاللتحاؽ االختبار، وعمى سبيل التسوية، تمدد آجػاؿ إجراء المسابقة عمى أساس هوالمذكور أعال

 .2017جانفي  05مف تاريخ  ابتداء(، 1األعواف اإلدارييف، رتبة عوف مكتب، لمدة شير واحد )
  شرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في الن :2المادة 

                                          

 2017 مارس 06حرر بالجزائر في                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2017مارس  09مؤرخ في  85مقرر رقم 

 وىران-والتكنولوجيا  لجامعة العموم بسمك المتصرفين، رتبة متصرف مستشار
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ و المتمـ،ب
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 رائيا،واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إج
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2016أكتوبر  23المؤرخ في  323وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المتصرفيف رتبة متصرؼ مستشار
 ررـــــيق

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف،  والمذكور أعاله، و عمى

 .2017فيفري  27مف تاريخ   ابتداء(، 1رتبة متصرؼ مستشار لمدة شير واحد )
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

                                           

 2017 مارس 09في حرر بالجزائر                                                                                                    
 الي والبحث العمميع/وزير التعميم الع                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 مير قاسم داوديأ                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2017مارس  09مؤرخ في  86مقرر رقم 

 -وىران-بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي لجامعة العموم والتكنولوجيا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ و المتمـ،
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يفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات ، المحدد لك2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات

بسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016أكتوبر  23المؤرخ في  329وبمقتضى القرار رقـ  -
 .المتصرفيف رتبة متصرؼ رئيسي

 ررـــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ المتصرفيف،  لاللتحاؽالميني  االمتحافوالمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء 

 .                                2017فيفري  27مف تاريخ  ابتداء(، 1سي  لمدة شير واحد )رتبة متصرؼ رئي
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.  :2المادة 

 2017 مارس 09في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جراء االمتحان الميني لاللتحاقيمدد أجل إ 2017مارس  09مؤرخ  في  87مقرر رقم 

 وىران-بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لجامعة العموم والتكنولوجيا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ و المتمـ،
 قات، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المساب2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2016أكتوبر  23المؤرخ في  328وبمقتضى القرار رقـ  -

   .المتصرفيف رتبة متصرؼ

  ررـــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194يذي رقـ مف المرسـو التنف 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، و عمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، 

 .                                2017فيفري  27(، ابتداء مف تاريخ  1رتبة متصرؼ، لمدة شير واحد )
 رر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المق  :2المادة 

 2017 مارس 09في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2017مارس  21مؤرخ في  88مقرر رقم 
 وىران-بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي لممدرسة التحضيرية لمعموم  والتقنيات 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ة، ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومي2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ و المتمـ،
 كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات، المحدد ل2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا، واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
بسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016نوفمبر 14المؤرخ في  02وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .المتصرفيف رتبة متصرؼ رئيسي
 ررـــــيق

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17المادة  عمال بأحكاـ المادة األولى:
بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي،  لاللتحاؽالميني  االمتحافوالمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء 

 .                                2017مارس  21مف تاريخ  ابتداء  (1لمدة شير واحد )
  شر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ين  :2المادة 

                                           

 2017 مارس 21حرر بالجزائر في                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2017مارس  21مؤرخ في  89مقرر رقم 

 -وىران-ممدرسة التحضيرية لمعموم  والتقنيات بسمك المتصرفين، رتبة متصرف ل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
لقانوف األساسي الخاص ، المتضمف ا2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 دارات العمومية و إجرائيا،والفحوص المينية  في المؤسسات واإل واالمتحانات
بسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحاف، المتضمف فتح 2016نوفمبر 21المؤرخ في  03وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .المتصرفيف رتبة متصرؼ
 ررـــــيق
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، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ المتصرفيف، رتبة مػػػػػػػػػػػتصرؼ، لمدة  لاللتحاؽالميني  االمتحافيمدد آجاؿ إجراء  ه،والمذكور أعال
 .2017مارس  28مف تاريخ  ابتداء(، 1شػػػػػػػػير واحد )

  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

                                          

 2017 مارس 21في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ي والبحث العمميع/وزير التعميم العال                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 ر قاسم داوديأمي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق 2017مارس  21مؤرخ في  90مقرر رقم 

 بوزريعة-بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني في اإلعالم اآللي لممدرسة العميا لألساتذة  
 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 واإلدارات العمومية، المعدؿ و المتمـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات 
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا، واالمتحانات
 االختباراتتضمف فتح المسابقة عمى أساس ، الم2016نوفمبر  02المؤرخ في  266بمقتضى المقرر رقـ و  -

 .بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني في اإلعالـ اآللي لاللتحاؽ
   

  ررـــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ التقنييف في اإلعالـ  لاللتحاؽ االختباراتبقة عمى أساس والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء المسا

 .2017مارس 21مف تاريخ  ابتداء(، 1اآللي، رتبة تقنػػػػػػػػي في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2017 مارس 21في حرر بالجزائر                                                                                                    
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ـــــــــــــ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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 1027 قرارات فردية
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 * -* 1027 قرارات فردية* -*

  ر تحت عنواف  "عمـ ، بصفتو مدير مخبمرزوق عبد الصمد،  يعيف السيد 2017جانفي  4بقرار مؤرخ في
 البيئة وتسيير األنظمة الطبيعية" المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  "الدراسات تشوار جياللي، يعيف السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،
 القانونية المتوسطة " المنشأ لدى جامعة تممساف.

  اتصاالت، بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  "سيدي دمحم حمريا، يعيف السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ  "
 المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "األتمتة التطبيقية حفيفة احمج،  يعيف السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،
 والتشخيص الصناعي" المنشأ لدى جامعة الجمفة.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  "التربية ىي شيرزادزا، تعيف السيدة 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،– 
 .2العمل" المنشأ لدى جامعة الجزائر -التكويف 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  "التربية محمود بوسنة،  تنيى مياـ السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،– 
 .2العمل" المنشأ لدى جامعة الجزائر -التكويف 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "اليندسة مالك عبد الرحمان،  يعيف السيد 2017 جانفي 4في بقرار مؤرخ ،
 الفيزيائية والمحروقات" المنشأ لدى جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  عيساني سميمان،  تنيى مياـ السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،
 بومرداس. "اليندسة الفيزيائية والمحروقات" المنشأ لدى جامعة

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "المسانيات عبيزة عائشة، تعيف السيدة 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،
 التداولية وتحميل الخطاب األدبي" المنشأ لدى جامعة األغواط.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  صحراوي مسعود، تنيى مياـ السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،
 التداولية وتحميل الخطاب األدبي" المنشأ لدى جامعة األغواط."المسانيات 

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "نظاـ اإلعالـ في حوتي ليمة، تعيف السيدة 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،
 .1الصحة" المنشأ لدى جامعة وىراف

  مخبر تحت عنواف "نظاـ  ، بصفتيا مديرةىروال نبيمة، تنيى مياـ السيدة 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ
 .1اإلعالـ في الصحة" المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "المواد بالل عز الدين، يعيف السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،
 .1اإللكترونية لمتطبيق الطبي" المنشأ لدى جامعة قسنطينة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "المواد اإللكترونية رمرام دمحم، يعيف السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،
 .1لمتطبيق الطبي" المنشأ لدى جامعة قسنطينة

  تطبيقات عمـو  ، بصفتو مدير مخبر تحت عنوافعبد الغني فؤاد،  يعيف السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ"
 .2النفس وعمـو التربية مف أجل التنمية في الجزائر" المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  "تطبيقات أحمد معروف،  تنيى مياـ السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،
 .2عمـو النفس وعمـو التربية مف أجل التنمية في الجزائر" المنشأ لدى جامعة وىراف
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  المدنية  ، بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "اليندسةعباد ىشام، يعيف السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ
 والبيئة" المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  "اليندسة عسرون عيسى، تنيى مياـ السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،
 المدنية والبيئة" المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

  رة مخبر تحت عنواف "المواد ، بصفتيا مديحاج حمو آسيا سيام، تعيف السيدة 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ
 المتعددة األجزاء" المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "المواد جعدون سعيد، تنيى مياـ السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،
 المتعددة األجزاء" المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

 الذكاء ، بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "درياس حبيبة، تعيف السيدة 2017جانفي  4في رار مؤرخ بق
 صطناعي "المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.اال

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  "الزراعة عمي أحمد دمحم بقادة، يعيف السيد 2017جانفي  4في بقرار مؤرخ ،
 منشأ لدى المركز الجامعي لتيسمسيمت.والبيئة" ال

  الكمي  االقتصاد، بصفة مدير قسـ البحث "بمعربي ياسين، تنيى مياـ السيد 2017جانفي  8في بقرار مؤرخ
 المطبق مف أجل التنمية. االقتصاد" لمركز البحث في االقتصادي واالندماج

  واالندماجالكمي  االقتصادقسـ البحث " ، بصفة مدير منة خالد، يعيف السيد 2017جانفي  8في بقرار مؤرخ 
 المطبق مف أجل التنمية. االقتصاد"لمركز البحث في  االقتصادي

  بصفة مدير قسـ البحث "التألية والروبوتيؾ" مسعودان كمال، تنيى مياـ السيد 2017جانفي  8في بقرار مؤرخ ،
 لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفة مدير قسـ البحث "التألية والروبوتيؾ" لمركز زناتي ناديةتعيف السيدة  ،2017جانفي  8في بقرار مؤرخ ،
 تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفة مدير قسـ البحث "التبميغ المنطوؽ وعمـ درورة غنية، تنيى مياـ السيدة 2017جانفي  8في بقرار مؤرخ ،
 لعربية.أمراض الكالـ" لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة ا

  بصفة رئيس قسـ العالقات الدولية واإلعالـ  حمدي حسين، يعيف السيد 2017جانفي  8في بقرار مؤرخ ،
 تكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية. بالوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيو واالتصاؿ

  قسـ "أ" كمسؤولة فريق ، أستاذة محاضرة برحال قايد فتيحة، تنيى مياـ السيدة 2017جانفي  17في بقرار مؤرخ
 ميداف التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة األغواط.

  كمسؤوؿ فريق ميداف أ، أستاذ محاضر قسـ "صاري دمحم، ينيى مياـ السيد 2017جانفي  17في بقرار مؤرخ "
 التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة سوؽ أىراس.

  أستاذة محاضرة  قسـ "أ" بصفتيا مسؤوؿ نصيرة بن شيحة، تعيف السيدة  2017جانفي  17في بقرار مؤرخ ،
 عف فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي بغميزاف.

  أستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو مسؤوؿ عف فريق ميدي بخدة، يعيف السيد  2017جانفي  17في بقرار مؤرخ ،
 .ميداف التكويف "حقوؽ وعمـو سياسية" بالمركز الجامعي بغميزاف

  أستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو مسؤوؿ عف بن أحمد بن عمي، يعيف السيد  2017جانفي  17في بقرار مؤرخ ،
 فريق ميداف التكويف "آداب ولغات أجنبية" بالمركز الجامعي بغميزاف.
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  أستاذ التعميـ العالي، بصفتو مسؤوؿ عف فريق جاعة مصطفى، يعيف السيد  2017جانفي  17في بقرار مؤرخ ،
 اف التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بالمركز الجامعي بغميزاف.ميد

  بصفتو مسؤوؿ عف فريق أ، أستاذ محاضر قسـ "يحياوي زىير، يعيف السيد  2017جانفي  17في بقرار مؤرخ "
 " بالمركز الجامعي بغميزاف.واجتماعيةميداف التكويف "عموـ إنسانية 

  أستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو مسؤوؿ عف ي دمحم عبد السالمس، يعيف السيد 2017جانفي  17في بقرار مؤرخ ،
 فريق ميداف التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بالمركز الجامعي بغميزاف.

  أستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو مسؤوؿ عف بن عيراد نور الدين، يعيف السيد 2017جانفي  17في بقرار مؤرخ ،
 مركز الجامعي بغميزاف.فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بال

  أستاذ التعميـ العالي كمسؤوؿ فريق ميداف بن عالوة سعيدنيى مياـ السيد ت، 2017جانفي  17في بقرار مؤرخ ،
 التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة بجاية.

  أ" بصفتو مسؤوؿ عفأستاذ محاضر قسـ " ،إدير عبد النور، يعيف السيد 2017جانفي  18في بقرار مؤرخ 
 " بجامعة بجاية.نيات النشاطات البدنية والرياضيةفريق ميداف التكويف "عموـ وتق

  أستاذ، بصفتو مسؤوؿ عف فريق ميداف العزيز تواتي عبد، يعيف السيد 2017جانفي  18في بقرار مؤرخ ،
 التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة بجاية.

  أستاذ، بصفتو مسؤوؿ عف فريق ميداف التكويف سميمان قاشي ، يعيف السيد2017جانفي  18في بقرار مؤرخ ،
 "عموـ األرض والكوف" بجامعة قالمة.

  أستاذ، كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ خناثة رابح، ينيى مياـ السيد 2017جانفي  18في بقرار مؤرخ ،
 وتكنولوجيا" بجامعة معسكر.

  أستاذة، كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف ويل عائشةطيرطة نيى مياـ السيدت، 2017جانفي  18في بقرار مؤرخ ،
 "عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة معسكر.

  بصفة رئيس قسـ التكنولوجيات الحديثة بوشعيب سامينيى مياـ السيد ت، 2017جانفي  19في بقرار مؤرخ ،
 لخدمة الطاقات المتجددة بمركز الطاقات المتجددة.

  بصفة رئيس قسـ التكنولوجيات قوادري بوجمطية األمين، يعيف السيد 2017جانفي  19المؤرخ في بقرار مؤرخ ،
 الحديثة لخدمة الطاقات المتجددة بمركز الطاقات المتجددة.

  بصفة مديرة وحدة البحث حوؿ بن إيدير فتيحة، تنيى مياـ السيدة 2017جانفي  19المؤرخ في بقرار مؤرخ ،
 والثقافي. االجتماعيز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف األقاليـ البارزة والمجتمعات المنشأة لدى مرك

  بصفة مدير وحدة البحث حوؿ األقاليـ البارزة رحايل الطيب، يعيف السيد 2017جانفي  19في بقرار مؤرخ  ،
 والثقافي. االجتماعيوالمجتمعات المنشأة لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف 

  بصفة رئيس مصمحة مشتركة لمبحث لدى مركز شواربي كاتية، تعيف السيدة 2017انفي ج 19في بقرار مؤرخ ،
 تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفة رئيس قسـ "العالقات الخارجية وتثميف بوسعيد خديجة، تعيف السيدة 2017جانفي  19في بقرار مؤرخ ،
 ة.المطبق مف أجل التنمي االقتصادنتائج البحث" لمركز البحث في 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "األسواؽ، جديدن لحسن،  يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 التشغيل، التشريع والمحاكاة في الدوؿ المغاربة" المنشأ لدى المركز الجامعي لعيف تموشنت.
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  ت عنواف ، بصفتو مدير مخبر تحعشوي نصر الدين، تنيى مياـ السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ
 "األسواؽ، التشغيل، التشريع والمحاكاة في الدوؿ المغاربة" المنشأ لدى المركز الجامعي لعيف تموشنت.

  نقل –، بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "إدارة مرازقة عيسى، يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ- 
 .1إمداد" المنشأ لدى جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "إدارة بوباكور فارستنيى مياـ السيد  ،2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،– 
 .1إمداد" المنشأ لدى جامعة باتنة -نقل 

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "الري الجوفي قرقازي سعدية، تعيف السيدة 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 والسطحي" المنشأ لدى جامعة بسكرة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الري عاشور بشيرالسيد مياـ ، تنيى 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 الجوفي والسطحي" المنشأ لدى جامعة بسكرة.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "التغيير مناصرية ميمونة، تعيف السيدة 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 بسكرة.المنشأ لدى جامعة  والعالقات العامة في الجزائر" االجتماعي

  التغيير بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "، الجيالني حسان، تنيى مياـ السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ
 والعالقات العامة في الجزائر" المنشأ لدى جامعة بسكرة. االجتماعي

  اسة ، بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "شبكة الحر بودربالة دمحم، يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ
 .1البيئية" المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "شبكة بوتيبة زيتوني، تنيى مياـ السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 .1الحراسة البيئية" المنشأ لدى جامعة وىراف

  النماذج  ، بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "تشكيلرحموني عمي، يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ
 وطرؽ الحساب" المنشأ لدى جامعة سعيدة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "المجير حمزاوي ساعد، يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 اإللكتروني وعمـو المواد" المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.

  تو مدير مخبر تحت عنواف "تحضير ، بصفدعو مرتضى، يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ
الفيزيائي الجزيئات الحيوية وتأثيراتيا عمى البيئة" المنشأ لدى جامعة -المركبات العضوية والتشخيص الكيماوي 

 وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "تحضير بمقاضي دمحم، تنيى مياـ السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ  ،

الفيزيائي الجزيئات الحيوية وتأثيراتيا عمى البيئة" المنشأ لدى جامعة -بات العضوية والتشخيص الكيماوي المرك
 وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "التنمية عاللي أحمد، يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ  ،
 ة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.المستدامة لمطاقة الكيربائية" المنشأ لدى جامع

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف ميدون عبد الحميدالسيد تجدد عضوية ، 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 "إلكترونيؾ القدرة، الطاقة الشمسية واألتوماتيكية" المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "نظرية ر عبد الوىابمنصو ، يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 المؤثرات والمعادالت التفاضمية الجزئية، أساسيات وتطبيقات" المنشأ لدى جامعة الوادي.
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الماء غماري فؤادتجدد عضوية السيد ، 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 تممساف. والمنشآت في محيطيا" المنشأ لدى جامعة

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "المواد فوزية عتيق بكارة، تعيف السيدة 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 الطبيعية" المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف شعبان صاري داوديالسيد  تنيى مياـ، 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 جامعة تممساف. "المواد الطبيعية" المنشأ لدى

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "اآللية" المنشأ باغمي لطفي، يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "اآللية" شرفي براىيم، تنيى مياـ السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ  ،
 المنشأ لدى جامعة تممساف.

 بصفتو مدير مخبر تحت عنواف لزىر عبد العزيزتجدد عضوية السيد ، 2017جانفي  26في  بقرار مؤرخ ،
 لحقوؽ والعموـ السياسية" المنشأ لدى جامعة تممساف.ا"
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بن سايح دمحمتجدد عضوية السيد ، 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،

 جامعة األغواط. "الدراسات اإلسالمية والمغوية" المنشأ لدى
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف لعالم مصطفىتجدد عضوية السيد ، 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،

 "البحث في اإلعالـ اآللي " المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.
  تشكيل ، بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "بوىراوة عميتجدد عضوية السيد ، 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ

 تجريبي والرقمي لممواد واليياكل في اليندسة المدنية" المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.النماذج ال
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "النشاط البدني سبع بوعبد هللا، يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،

 والرياضي، المجتمع، التربية والصحة" المنشأ لدى جامعة الشمف.
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "النشاط تركي أحمد، تنيى مياـ السيد 2017 جانفي 26في بقرار مؤرخ ،

 البدني والرياضي، المجتمع، التربية والصحة" المنشأ لدى جامعة الشمف.
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الدراسات مشري الطاىر، يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،

 " المنشأ لدى جامعة أدرار.ماعيةواالجتاإلفريقية لمعمـو اإلنسانية 
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بوصفصاف عبد الكريم، تنيى مياـ السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،

 " المنشأ لدى جامعة أدرار.واالجتماعية"الدراسات اإلفريقية لمعمـو اإلنسانية 
  تو مدير مخبر تحت عنواف "نوعية ، بصفخابر فريدتجدد عضوية السيد ، 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ

 .1الطاقة في الشبكات الكيربائية" المنشأ لدى جامعة سطيف
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بن سقني عبد الرحمان، يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،

 .1"الكيمياء الحيوية التطبيقية" المنشأ لدى جامعة قسنطينة
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف أوسعيد بن نعمان نورةتعيف السيدة ، 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،

 "الكيمياء العضوية التطبيقية" المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "الكيمياء بوتمر باية، تنيى مياـ السيدة 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،

 المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا. العضوية التطبيقية"
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "اإلراضة حمديدوش رشيد، يعيف السيد 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ ،
 الديناميكية لألحواض الرسوبية وتكوف الجباؿ" المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف آيت وعمي رشيد، تنيى مياـ السيد 2017ي جانف 26في بقرار مؤرخ ،
 "اإلراضة الديناميكية لألحواض الرسوبية وتكوف الجباؿ" المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  تنوع ال، بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "تزيروتي فضيمة،  تعيف السيدة 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ
 الجينوـ" المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.-: التفاعالتالبيولوجي والبيئة

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "المواد برم عقيمة، تنيى مياـ السيدة 2017جانفي  26في بقرار مؤرخ  ،
 ف لمعموـ والتكنولوجيا.التحفيزية والتحفير في الكيمياء العضوية" المنشأ لدى جامعة ىواري بومدي

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الطاقة محي الدين عمي،  يعيف السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 واألنظمة الذكية" المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بن عالل دمحم نجيب، تنيى مياـ السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 ة واألنظمة الذكية" المنشأ لدى جامعة خميس مميانة."الطاق

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "المياه، الصخور لعزالي دمحم، يعيف السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 والنباتات" المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.

  المياه، ر تحت عنواف "،  بصفتو مدير مخبسعدون عمي، تنيى مياـ السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ
 الصخور والنباتات" المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف بن ميدي مريم ىندتجدد عضوية السيدة ، 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 "الصحة واإلنتاج الحيواني" المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف قصاب تسوريةالسيدة تجدد عضوية ، 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 "المدينة، اليندسة المعمارية والتراث" المنشأ لدى المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "ىندسة خميسي سعد الدين، يعيف السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 ـو المواد المتقدمة" المنشأ لدى جامعة خنشمة.وعم

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "ىندسة جبايمي حميد، تنيى مياـ السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 وعمـو المواد المتقدمة" المنشأ لدى جامعة خنشمة.

  نواف "الطاقة، البيئة ، بصفتو مدير مخبر تحت عقموم سميمان، يعيف السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ
 وأنظمة المعمومات" المنشأ لدى جامعة أدرار.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف أدجرفور نور الدين، تنيى مياـ السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 "الطاقة، البيئة وأنظمة المعمومات" المنشأ لدى جامعة أدرار.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف وي عبد الرحمانسنوسا، يعيف السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 .1"الرياضيات األساسية والتطبيقية لوىراف" المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف مسيردي بكاي، تنيى مياـ السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 .1"الرياضيات األساسية والتطبيقية لوىراف" المنشأ لدى جامعة وىراف

 بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "النمذجة العددية حوات سمير، يعيف السيد 2017فيفري  12في رار مؤرخ بق ،
 والتجريبية لمظواىر الميكانيكية" المنشأ لدى جامعة مستغانـ.
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "النمذجة رطيل نورالدين، تنيى مياـ السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 تجريبية لمظواىر الميكانيكية" المنشأ لدى جامعة مستغانـ.العددية وال

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "بنية وتحضير بمواثق عيسى، يعيف السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 وتطبيقات المواد الجزيئية" المنشأ لدى جامعة مستغانـ.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "بنية بمحاكم مصطفى، تنيى مياـ السيد 2017فيفري  12في بقرار مؤرخ ،
 وتحضير وتطبيقات المواد الجزيئية" المنشأ لدى جامعة مستغانـ.

  النمو البموري بصفة مدير قسـ البحث "، درويش نجيب نيى مياـ السيدت، 2017فيفري  13في بقرار مؤرخ
 لمطاقوية.ألنصاؼ النواقل والطرائق المعدنية" لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل 

  بصفة مدير قسـ البحث "النمو البموري خموفي عبد الكريم، يعيف السيد 2017فيفري  13في بقرار مؤرخ ،
 ألنصاؼ النواقل والطرائق المعدنية" لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

  أ"، بصفتو مسؤوال عف ، أستاذ محاضر قسـ بن أحمد بن عمي، يعيف السيد 2017فيفري  18في بقرار مؤرخ"
 فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي بغميزاف.

  أستاذ مساعد قسـ "أ"، كمسؤوال عف سي دمحم عبد السالمالسيد  تنيى مياـ، 2017فيفري  18في بقرار مؤرخ ،
 فريق ميداف التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بالمركز الجامعي بغميزاف.

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوال عف بن شيحة نصيرة، تنيى مياـ السيدة 2017فيفري  18في بقرار مؤرخ ،
 فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي بغميزاف.

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوال عف بن أحمد بن عمينيى مياـ السيد ت، 2017فيفري  18في بقرار مؤرخ ،
 داب ولغات أجنبية" بالمركز الجامعي بغميزاف.فريق ميداف التكويف "آ

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، مغربي خموجة زوجة أعرابينيى مياـ السيدة ت، 2017فيفري  18في بقرار مؤرخ ،
 كمسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عمـو إقتصادية، تسيير وعمـو تجارية" بجامعة بجاية.

  مـو عكمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "، أستاذ، قاسمي صوفيسيد نيى مياـ الت، 2017فيفري  18في بقرار مؤرخ
 " بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت.وتكنولوجيا

  أستاذ محاضر قسـ "أ"  كمسؤوؿ فريق محفوظي شوقي، ينيى مياـ السيد 2017فيفري  18في بقرار مؤرخ ،
 ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة أـ البواقي.

  كمسؤوؿ فريق ميداف أ، أستاذ محاضر قسـ "غربي دمحم، ينيى مياـ السيد 2017فيفري  18في بقرار مؤرخ  "
 التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة الشمف.

  أستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو مسؤوال عف زالقي عمارنيى مياـ السيد ت، 2017فيفري  18في بقرار مؤرخ ،
 جامعة أـ البواقي.فريق ميداف التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" ب

  أستاذ محاضر قسـ "أ"  كمسؤوؿ فريق سياخن مصطفىنيى مياـ السيد ت، 2017فيفري  18في بقرار مؤرخ ،
 ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة الشمف.

  أستاذ محاضر قسـ "أ"  بصفتيا مسؤوال عف بن عياد خميدة، تعيف السيدة 2017فيفري  18في بقرار مؤرخ ،
 ف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة بومرداس.فريق ميدا

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "إدارة األسواؽ ميدي بخدة، يعيف السيد 2017فيفري  27في بقرار مؤرخ ،
 المالية بإستخداـ األساليب الرياضية واإلعالـ اآللي" المنشأ لدى المركز الجامعي لغميزاف.
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "إدارة جاعة مصطفىاـ السيد ، تنيى مي2017فيفري  27في بقرار مؤرخ ،
 األسواؽ المالية بإستخداـ األساليب الرياضية واإلعالـ اآللي" المنشأ لدى المركز الجامعي لغميزاف.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الكيمياء سماعين حسين، يعيف السيد 2017فيفري  27في بقرار مؤرخ ،
 الكيميائية" المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.التطبيقية واليندسة 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الكيمياء تزكرات سعيد، تنيى مياـ السيد 2017فيفري  27في بقرار مؤرخ ،
 التطبيقية واليندسة الكيميائية" المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.

  خبر تحت عنواف "البحث في ، بصفتو مدير مشول بن شيرة، يعيف السيد 2017فيفري  27في بقرار مؤرخ
 السياحة، اإلقميـ والمؤسسات" المنشأ لدى جامعة غرداية.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "البحث في غزيل دمحم مولود، يعيف السيد 2017فيفري  27في بقرار مؤرخ ،
 السياحة، اإلقميـ والمؤسسات" المنشأ لدى جامعة غرداية.

  فيزياء بصفتو مدير مخبر تحت عنواف " ،كمال إدريس بايمياـ السيد  ، تنيى2017فيفري  27في بقرار مؤرخ
 التقنيات التجريبية وتطبيقاتيا" المنشأ لدى جامعة المدية.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "فيزياء حنتاشي زيتوني، يعيف السيد 2017فيفري  27في بقرار مؤرخ ،
 لمدية.التقنيات التجريبية وتطبيقاتيا" المنشأ لدى جامعة ا

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "العمـو شارف مصطفى، يعيف السيد 2017فيفري  27في بقرار مؤرخ ،
 .1الفيزيائية الطبية والصيدالنية" المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "أمراض ونزيف حريتي غنية، تعيف السيد 2017فيفري  27في بقرار مؤرخ ،
 .1لمنشأ لدى جامعة الجزائرتخثر الدـ" ا

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بن خدة سميمالسيد  تجدد عضوية،  2017فيفري  27في بقرار مؤرخ  ،
 .1"أمراض ونزيف تخثر الدـ" المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف حاج دمحم محفوظالسيد تجدد عضوية ، 2017فيفري  27في بقرار مؤرخ ،
 جيوكيمياء األوساط الصحراوية" المنشأ لدى جامعة ورقمة."بيو 

  أستاذ محاضر قسـ "أ" كمسؤوؿ فريق ميداف طيمب أحمدنيى مياـ السيد ت، 2017مارس  13في بقرار مؤرخ ،
 التكويف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة خميس مميانة.

  أستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو مسؤوال عف  فريق يمب أحمدط، يعيف السيد 2017مارس  13في بقرار مؤرخ ،
 ميداف التكويف "حقوؽ وعمـو سياسية" بالمركز الجامعي خميس مميانة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الرياضيات ينان مزدك دمحمق، يعيف السيد 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 وتطبيقاتيا" المنشأ لدى جامعة الشمف.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف بمكرديم فاطمة الزىراء، تنيى مياـ السيدة 2017مارس  14ي فبقرار مؤرخ ،
 " المنشأ لدى جامعة الشمف.الرياضيات وتطبيقاتيا"
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "األنظمة المالية حساني حسين، يعيف السيد 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،

 الكمية في ظل التحوالت العالمية" المنشأ لدى جامعة الشمف.والمصرفية والسياسات اإلقتصادية 
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف الرزاق حبار عبد، تنيى مياـ السيد 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،

 "األنظمة المالية والمصرفية والسياسات اإلقتصادية الكمية في ظل التحوالت العالمية" المنشأ لدى جامعة الشمف.
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "نظرية عميش العربيالسيد تجدد عضوية ، 2017مارس  14في خ بقرار مؤر ،
 المغة الوظيفية" المنشأ لدى جامعة الشمف.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف جاب هللا خديجةالسيدة تجدد عضوية ، 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 منشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا."بناء النماذج اإلتفاقية ومعالجة المعطيات" ال

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "المواد بوخبزة العمجة مدور، تعيف السيدة 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 التحفيزية والتحفيز في الكيمياء العضوية" المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "التنوع تزروتي فضيمة، تعيف السيدة 2017س مار  14في بقرار مؤرخ ،
 الجينوـ" المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا. -البيولوجي والبيئة: التفاعالت 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "فيزياء األرض" حمودي دمحم، يعيف السيد 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 نشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.الم

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "فيزياء األرض" جدي دمحم، تنيى مياـ السيد 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  ر مخبر تحت عنواف "بيولوجيا ، بصفتو مديصحراوي توفيق، يعيف السيد 2017مارس  14في بقرار مؤرخ
 .1التطور والتمايز" المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف الكبير فاطمة الزىراء، تعيف السيدة 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 .1"بيولوجيا التطور والتمايز" المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الكيمياء الرزاق مسمي عبد، يعيف السيد 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 والفيزياء المكروموليكيالر" المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الزراعة، دالل عبد القادر، يعيف السيد 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 عة تيارت.تكنولوجيا حيوية وتغذية في المناطق الشبو الجافة" المنشأ لدى جام

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "ىندسة المعارؼ رامول ىشام، يعيف السيد 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 واألمف المعموماتي" المنشأ لدى جامعة خنشمة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "ىندسة مراح الكامل، تنيى مياـ السيد 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 ماتي" المنشأ لدى جامعة خنشمة.المعارؼ واألمف المعمو 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "نمو وتخصيص أحمد زواوي ، يعيف السيد 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 .1نصف النواقل الجديدة" المنشأ لدى جامعة سطيف 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "نمو زقادي عامر، تنيى مياـ السيد 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 .1يص نصف النواقل الجديدة" المنشأ لدى جامعة سطيف وتخص

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بوحمادو عبد المجيدالسيد تجدد عضوية ، 2017مارس  14في بقرار مؤرخ ،
 .1"إعداد مواد جديدة وتخصصيا" المنشأ لدى جامعة سطيف

  مديرة  مخبر تحت عنواف  ، بصفتيادنوني ىجيرةالسيدة تجدد عضوية ، 2017مارس  14في بقرار مؤرخ
 "القانوف الخاص األساسي" المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفة أميف عاـ مركز تنمية التكنولوجيات  ،عيساني سميم، تنيى مياـ السيد 2017مارس  15في بقرار مؤرخ
 المتطورة.
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  لتكنولوجيات بصفة أميف عاـ مركز تنمية ا ،يحياوي سارة، تعيف السيدة 2017مارس  15في بقرار مؤرخ
 المتطورة.

  بصفة مدير وحدة البحث بعنواف "المركبات  ،بنية حاج دمحم، يعيف السيد 2017مارس  15في بقرار مؤرخ
لكترونية" لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.  واألجيزة اإلبتوا 

  ة النخيل بصفة مدير قسـ البحث "زراع ،مصنوعة دمحم،  يعيف السيد 2017مارس  15في بقرار مؤرخ
 والبيوتكنولوجيا وتثميف المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيل التمر" بمركز البحث العممي والتقني لممناطق القاحمة.

  بصفة رئيس قسـ العالقات الخارجية ، آشمي عبد الحكيم، تنيى مياـ السيد 2017مارس  15في بقرار مؤرخ
 متطورة.وتثميف نتائج البحث لمركز تنمية التكنولوجيات ال

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف حميمد عبد الرحمانالسيد تجدد عضوية ، 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،
 "األنظمة البيولوجية والجيوماتيؾ" المنشأ لدى جامعة معسكر.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "تسيير مختاري فيصلالسيد تجدد عضوية ، 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،
 لمحمية والتنمية المحمية" المنشأ لدى جامعة معسكر.الجماعات ا

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بن الشطي أحمدالسيد تجدد عضوية ، 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،
 "الميكانيؾ" المنشأ لدى جامعة األغواط.

  واف ، بصفتو مدير مخبر تحت عنلقرع نصر الدينالسيد تجدد عضوية ، 2017مارس  25في بقرار مؤرخ
 "اإلعالـ اآللي والرياضيات" المنشأ لدى جامعة األغواط.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "المغة قريبيز دمحمالسيد تجدد عضوية ، 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،
 العربية وآدابيا" المنشأ لدى جامعة األغواط.

  ير مخبر تحت عنواف "العموـ ، بصفتو مددمحم يوسفي السيدتجدد عضوية ، 2017مارس  25في بقرار مؤرخ
 األساسية" المنشأ لدى جامعة األغواط.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "المدينة، شريف نبيمة، تعيف السيدة 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،
 اليندسة المعمارية والتراث" المنشأ لدى المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف قصاب تسورية، تنيى مياـ السيدة 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،
 "المدينة، اليندسة المعمارية والتراث" المنشأ لدى المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف.

  الحركية  ، بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "أنظمةيبدري مصطفى، يعيف السيد 2017مارس  25في بقرار مؤرخ
 وتطبيقاتيا" المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "أنظمة بوشقيف دمحم، تنيى مياـ السيد 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،
 الحركية وتطبيقاتيا" المنشأ لدى جامعة تممساف.

  واف "عمـ الصيدلة ، بصفتو مدير مخبر تحت عنبمغبسي مبروك، يعيف السيد 2017مارس  25في بقرار مؤرخ
 والكيمياء النباتية" المنشأ لدى جامعة جيجل.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "عمـ خميمي إسماعيل، تنيى مياـ السيد 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،
 الصيدلة والكيمياء النباتية" المنشأ لدى جامعة جيجل.

  إشارة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف " ،عمران نصيرة بن، تعيف السيدة 2017مارس  25في بقرار مؤرخ– 
 نطق" المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا. -صورة 
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بن يطو عبد القادر، تنيى مياـ السيد 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،
 نطق" المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا. -صورة  –"إشارة 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الطاقوية، ىاشمي مجيد، يعيف السيد 2017مارس  25في رخ بقرار مؤ ،
 الميكانيؾ واليندسة" المنشأ لدى جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الطاقوية، مراد باليسترو ، تنيى مياـ السيد2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،
 عة بومرداس.الميكانيؾ واليندسة" المنشأ لدى جام

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "التنمية المحمية توبين عمي، يعيف السيد 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،
 والمقاولتية في والية عيف الدفمى" المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بن زىرة بن يوسف، تنيى مياـ السيد 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،
 التنمية المحمية والمقاولتية في والية عيف الدفمى" المنشأ لدى جامعة خميس مميانة."
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "بحث في خنوف الصديق، يعيف السيد 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،

 .1العالج التطبيقي لألمراض المزمنة" المنشأ لدى جامعة سطيف
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "بحث دحامنة صميحةياـ السيدة ، تنيى م2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،

 .1في العالج التطبيقي لألمراض المزمنة" المنشأ لدى جامعة سطيف
  اقتصاد، بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "مسامح مختار، يعيف السيد 2017مارس  25في بقرار مؤرخ 

 .1المؤسسة والتسيير التطبيقي" المنشأ لدى جامعة باتنة
  اقتصاد، بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "يحياوي نعيمة، تنيى مياـ السيدة 2017مارس  25في بقرار مؤرخ 

 .1المؤسسة والتسيير التطبيقي" المنشأ لدى جامعة باتنة
  بصفتو مدير مخبر تحت رحال غربي دمحم الياديالسيد تجدد عضوية ، 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،

 .1مل الطريق" المنشأ لدى جامعة باتنةعنواف "سيكولوجية مستع
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بشراير عمرانالسيد تجدد عضوية ، 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ،

 واالقتصادالمؤسسي والنمو المستداـ" المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء  االقتصاد"الحوكمة، 
 التطبيقي.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوافشيخ عبد المجيدالسيد جدد عضوية ت، 2017مارس  25في بقرار مؤرخ ، 
 "ىندسة األنظمة الميكانيكية والمواد" المنشأ لدى جامعة تممساف.
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