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 قـرار رقم  544مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم إنتاج المحروقات بكمية المحروقاتوالطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة220 ..........................................................
 قـرار رقم  545مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري بكميةالعموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة221 ..................................................................................
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 قـرار مؤرخ في  24ماي  2017يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسـة العميـا لألساتـذة بوسعـادة-230
المسيمة ......................................................................................................................
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 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  20صفر عاـ  1438الموافق  20نوفمبر سنة  ،2016يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري
المشترؾ المؤرخ في  30جمادي الثانية عاـ  1432الموافق  2يونيو سنة  ،2011الذي يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف المصالح المركزية

وغير الممركزة لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية.
(الجريدة الرسمية العدد  23الصادرة بتاريخ  12أفريل )2017
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  12جمادي األولى عاـ  1438الموافق  9فبراير سنة  ،2017يتمـ القرار الوزاري
المشترؾ المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1436الموافق  8سبتمبر سنة  ،2015الذي يحدد عدد المناصب العميا لمعماؿ
المينييف وسائقي السيارات والحجاب بعنواف المدارس العميا.
(الجريدة الرسمية العدد  30الصادرة بتاريخ  17ماي )2017
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  23جمادي األولى عاـ  1438الموافق  20فبراير سنة  ،2017يتضمف انشاء مصمحة

مشتركة لمبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

(الجريدة الرسمية العدد  34الصادرة بتاريخ  07يونيو )2017
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  19ربيع الثاني عاـ  1438الموافق  18يناير سنة  ،2017يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري
المشترؾ المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1436الموافق  8سبتمبر سنة  ،2015الذي يحدد عدد المناصب العميا لمعماؿ
المينييف وسائقي السيارات والحجاب بعنواف الجامعات.

(الجريدة الرسمية العدد  36الصادرة بتاريخ  14يونيو )2017

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ال ـق ـ ـ ـ ـرارات
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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قـرار رقم  353مؤرخ في  02أفريل  ،2017يتمم القرار رقم  271مؤرخ في  08مارس 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299 -05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادة  10منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  205-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت ،المعدؿ ،ال سيما المادة  2منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  271المؤرخ في  08مارس  2017الذي يحدد القائمة االسمية أعضاء مجمس إدارة المركزالجامعي بعيف تيموشنت

يـقـــــرر

المادة األولى :يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  271المؤرخ في  08مارس سنة  ،2017والمذكور أعاله  ،كما
ىومحدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  02أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

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

 -1األعضاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت
الصفة

القطاع

االسم والمقب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -صابر دمحم غانـ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -عينة دمحم

عضو

 -منصور خوجة فاتح

رئيسا

 -عبيد زليخة

عضو

 -بوميدي مكية

 -فالح ناصر

 -قيدجي عبد الرحمف

عضو
عضو

 -بف عبد الرحماف ابراىيـ

عضو

 -خمدوف عبد الرحيـ

عضو

 -ىامل مراد

 -بف شيخ مصطفى

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل الوالي،

" .................................والباقي بدون تغيير "............................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

18

قرار رقم  354مؤرخ في  02أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  212–84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة ،1984والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39
منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77–13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  762المؤرخ في  07أكتوبر ،2013والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعةوالحياة بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،في
الجدوؿ الممحق ليذا القرار.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اإلسم والمقب
بوجمعة عبد هللا
مختار سعيدي نصيرة
بف غالي سفياف دمحم األميف
قمفاط جماؿ
مروفل جبارية نعيمة
تواتي عمر
زماني فوزية
قايد حرش مريـ
جابر عبد الرزاؽ
بوحفسوف بف أحمد عائشة
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  02أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة
بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
الصفة
عميد الكمية ،رئيسا
رئيسة المجمس العممي لمكمية
رئيس قسـ الكائف الحي والبيئة
رئيس قسـ البيوتيكنولوجيا
رئيسة قسـ الوراثة الجزئية التطبيقية
رئيس قسـ الجدع المشترؾ
مديرة مخبر
مديرة مخبر
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ البيوتيكنولوجيا
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ البيوتيكنولوجيا
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سعيدي وىراني نجية
بورجة نادية
بمحوسيف فاطمة
لوىيبي لطفي
طمحي مميكة
بف عمار عبد الحميد
مداني يسعد عائشة
بمقاضي ايماف
بف عمي اماؿ ختاـ
عيسى عبدي خيرة
قتالة ماسيل دمحم خميل

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

عف األساتذة لقسـ الوراثة الجزئية التطبيقية
عف األساتذة لقسـ الكائف الحي والبيئة
عف األساتذة لقسـ الكائف الحي والبيئة
عف األساتذة المساعديف
عف األساتذة المساعديف
عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
عف الطمبة لقسـ البيوتيكنولوجيا
عف الطمبة لقسـ الوراثة الجزئية التطبيقية
عف الطمبة لقسـ الكائف الحي والبيئة
عف الطمبة جدع مشترؾ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  355مؤرخ في  02أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  212–84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة ،1984والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39
منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77–13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  763المؤرخ في  07أكتوبر  ،2013والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الرياضياتواإلعالـ اآللي بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا،
في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  02أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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اإلسم و المقب
جبار بشير
فيزازي حضرية
دخيسي لطيفة
بف يطو عبد القادر
بف يطو دمحم
بمقاضي خالد
رحاؿ سيد احمد ىبري
بف قمرة الزىرة
تممساني منير
بف دىينة مناد
زناكي محمود
بف طيبة الغالي
سوسي اليوارية
بسباس شمس الديف
برفاس اسالـ

قائمة أعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالم اآللي
بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
الصفة
عميد الكمية ،رئيسا
رئيسة المجمس العممي لمكمية
رئيسة قسـ اإلعالـ اآللي
مدير مخبر
مدير مخبر
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الرياضيات
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات
ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الرياضيات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اإلعالـ اآللي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  356مؤرخ في  02أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية اليندسة الميكانيكية بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  212–84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة ،1984والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39
منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77–13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  175المؤرخ في  5ماي  ،1999والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اليندسة الميكانيكيةبجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اليندسة الميكانيكية بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اليندسة الميكانيكية بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،في
الجدوؿ الممحق ليذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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اإلسم والمقب
عزي عباس
بف دىينة صابر امينة
ميمود عبد الكريـ
بف زرقة جبارة
أميف بشير
حميدو دمحم كماؿ
مختاري عبد هللا
بف زقير رضواف
صغير زواوي
صابر امينة
بف نقادي دمحم العربي
نور الديف عبد القادر
عجموط اليواري
بمقاضي مصطفى
بوحريرة كريمة
بوعكسة فتيحة
بف سميماف دمحم الكريـ
محمة قادة
لخضر تومي عمر
بوط دمحم اميف
لرباس نصر الديف
براىمي الطاىر
بقيري ميدي

حرر بالجزائر في  02أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس كمية اليندسة الميكانيكية
بجامعة وىران لمعموم و التكنولوجيا
الصفة
عميد الكمية ،رئيسا
رئيسة المجمس العممي لمكمية
رئيس قسـ اليندسة البحرية
رئيس قسـ المناجـ و التعديف
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مديرة مخبر
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة البحرية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة البحرية
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ المناجـ والتعديف
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ المناجـ والتعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة الميكانيكية
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ المناجـ والتعديف
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة البحرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  357مؤرخ في  02أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية الفيزياء بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  212–84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة ،1984والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77–13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  761المؤرخ في  07أكتوبر  ،2013والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الفيزياء بجامعةوىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الفيزياء بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الفيزياء بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،في الجدوؿ
الممحق ليذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  02أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس كمية الفيزياء -بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
الصفة
اإلسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
تبوف ميموني عبد الغاني
رئيس المجمس العممي لمكمية
قادري دحاف
رئيس قسـ تكنولوجية المواد
عدناف دمحم
رئيسة قسـ الفيزياء الطاقوية
بيمولي سامية
رئيسة قسـ ىندسة الفيزياء
بساي نعيمة
مدير مخبر
حمزاوي ساعد
مدير مخبر
زكري نور الديف
مدير مخبر
بمعسري احمد
مدير مخبر
فرحات دمحم الصغير
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة الفيزياء
بمبشير احمد حفيع
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ ىندسة الفيزياء
بف دلة سمية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ تكنولوجية المواد
بف حميمبة مصطفى
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ تكنولوجية المواد
زردالي مخطار
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الفيزياء الطاقوية
حمداش فاطمة
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفيزياء الطاقوية
مقدـ عبد المالؾ
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
بممكي دمحم
ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف
عبورة المية
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
قروجي رابح
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
زايدي عبد الرحماف
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الفيزياء الطاقوية
كروـ صابرية ايماف
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ ىندسة الفيزياء
بوىالي اسماء فرياؿ
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ تكنولوجية المواد
زماـ نسريف
ػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػ ػػ ػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػ ػػػػػػػػ
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قرار مؤرخ في  2أفريل  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسة التحضيرية في العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير عنابـة
إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،

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

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

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

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

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  164-10المؤرخ في  28جواف سنة  ،2010المتضمف إنشاء مدرسة تحضيريةفي العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بعنابة،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  18جانفي سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعماؿفي لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة التحضيرية في العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير عنابة،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  18جانفي سنة  ،2017المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػاتاإلجتماعيػة لػدى المدرسة التحضيرية في العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير عنابة،
يـقـــــرر
المــادة األولــى :تجػػدد تشػػكيمة لجنػة الخػػدمات اإلجتماعيػة لػػدى المدرسػػة التحضػيرية فػػي العمػوـ اإلقتصػػادية والتجاريػػة
وعموـ التسيير عنابة،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون :
 -03شيخ أسماء،
 -02أوالد مريـ بالؿ،
 -10عزوز جماؿ،
 -05سامعي عماد،
 -10تومي عماد،
األعضاء اإلضافيون :

 -01عمي خميل كماؿ،

 -02بوثمجة سامية،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر المدرسة التحضيرية فػي العمػوـ اإلقتصػادية والتجاريػة وعمػوـ التسػيير عنابػة ،بتنفيػذ ىػذا
القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  2أفريل 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ
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صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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قرار رقم  369مؤرخ في  03أفريل  ،2017يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لممدرسة العميا لألساتذة بمستغانم.

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنةوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنةالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  231-14المؤرخ في  29شواؿ عاـ  1435الموافق  25غشت سنةوالمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنةالذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،

2015
2013
2014
2016

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لممدرسة
العميا لألساتذة بمستغانـ.

المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ – األقساـ التالية:

 قسـ المغة العربية، قسـ العموـ الدقيقة، قسـ المغة الفرنسية.المادة :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  03أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  370مؤرخ في  03أفريل  ،2017يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لممدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة.
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-09المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لممدرسة
العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة – األقساـ التالية:

 قسـ العموـ الطبيعية، قسـ اإلعالـ اآللي، قسـ الرياضيات، قسـ الفيزياء والكيمياء.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  371مؤرخ في  04أفريل  ،2017يتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية
لشعبة األسنان يحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وسيرىا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل  ،1999والمتضمف القانوفالتوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتـ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  218-71المؤرخ في  25غشت سنة  ،1971والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمىشيادة جػراح أسناف ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  467-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418الموافق  2ديسمبر سنة ،1997الذي يحدد قواعد تنظيـ المراكز االستشفائية الجامعية وسيرىا ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  297-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  24غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يـقـــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء لجنة بيداغػوجية وطنية لشعبة طػب األسناف ويحدد صالحيتيا ،وتشكيمتيا

وسيرىا ،تدعى في صمب النص "المجنة البيداغػوجية الوطنية" .
المادة  :2تكمف المجنة البيداغوجية الوطنية ،باعتبارىا جيا از لمتشاور ما بيف المؤسسات وما بيف القطاعات في
مجاؿ اختصاصاتيا ،بما يأتي:
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 اقتراح ودراسة ومواءمة برامج التعميـ والتكويف لشعبة طب األسناف وتحيينيا، إعداد دفتر األعباء لمتجييزات والوسائل البيداغوجية لشعبة طػب األسناف، تشجيع تثميف المنتوجات والوسائل البيداغوجية لشعبة طػب األسناف ( تجييزات األعماؿ التطبيقية ،كتبتعميمية ،فحص المطبوعات ،المراجع العػممية ،تقنيات المحاكاة ،وكل المنتوجات والوسائل األخرى)،
 إعداد مخطط تكويف المكونيف بالتعاوف مع الييئات المعنية، التعاوف بيف المؤسسات والقطاعات (حركية الطمبة واألساتذة واإلطارات ،تبادؿ الوسائل وكل العممياتاألخرى)،
 إقتراح إحداث تخصصات جديدة.المادة  :3تتشكل المجنة البيداغوجية الوطنية مف:
 رئيس قسـ طػب األسناف لكمية الطب التي تدرس بيا ىذه الشعبة، أستاذ ( )1في الطب عف كل مؤسسة جامعية مف ذوي الرتبة األعمى يقترحو عميد كمية الطب لممؤسسةالجامعية المعنية،
 ثالثة ( )3إلى خمسة ( )5أساتذة مف ذوي الرتبة األعمى عمى المستوى الوطني تقترحيـ الو ازرة الوصية.يمكف المجنة البيداغوجية الوطنية دعوة أستاذ أو عدة أساتذة كخبراء في إحدى التخصصات أو ىيئات
عممية كمما دعت الضرورة عمى ذلؾ.
يعيف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية في ممحق ىذا القرار.
المادة  :4تنتخب المجنة البيداغوجية الوطنية خالؿ اجتماعيا األوؿ رئيسا ليا ونائبيف ( )2لمرئيس يتـ انتخابيـ مف
ذوي الرتبة األعمى.
يجب أف يمثل رئيس المجنة الوطنية ونائبيو ،الندوات الجيوية الجامعية الثالث ( الوسط ،والشرؽ ،والغرب).
المادة  :5يتشكل مكتب المجنة البيداغوجية الوطنية  ،الذي ينتخبو أعضاء المجنة ،مف:
 رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية،
 نائبا الرئيس (،)2
 مقرر.
المادة  :6في حالة اإلخالؿ بسير المجنة البيداغوجية الوطنية بسبب أحد أعضائيا ،يحرر رئيسيا محض ار بذلؾ،
ترسل نسخة عنو إلى السمطة الوصية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
في حالة اإلخالؿ بسير المجنة البيداغوجية الوطنية بعد معاينة مف قبل الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب
و/أو السمطة الوصية ،يتـ المجوء إلى استبداؿ الرئيس أو مجموع أعضاء مكتب المجنة البيداغوجية
الوطنية ،طبقا لمكيفيات المحدة في المادتيف  4و 5مف ىذا القرار.
المادة  :7تجتمع المجنة البيداغوجية الوطنية في دورة عادية ،مرتيف ( )2في السنة بدعوة مف رئيسيا.
ويمكف أف تجتمع في دورة استثنائية بدعوة مف رئيسيا أو بطمب مف ثمثي ( )3/2أعضائيا أو بطمب مف
رئيس الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب ،أو بطمب مف الو ازرة الوصية.
ال تصح اجتماعات المجنة البيداغوجية الوطنية إال بحضور ثمثي ( )3/2أعضائيا عمى األقل.
واذا لـ يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثاف خالؿ أجل ثمانية ( )8أياـ وتصح مداوالت المجنة البيداغوجية
الوطنية حينئذ ميما يكف عدد األعضاء الحاضريف.
تعد المجنة البيداغوجية خالؿ اجتماعيا األوؿ ،نظاميا الداخمي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة
المادة

المادة

 :8يحدد جدوؿ أعماؿ المجنة البيداغوجية الوطنية مف طرؼ رئيسيا بالتشاور مع أعضائيا ،طبقا لمخطط
عمل سنوي وتوجييات السمطة الوصية.
 :9يمكف المجنة البيداغوجية الوطنية إنشاء لجاف حسب الضرورة.
تتشكل ىذه المجاف مف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية ،كما يمكنيا أف تضـ أساتذة يمثموف شعبة أو
عدة تخصصات معنية.
تعرض أشغاؿ ىذه المجاف عمى المجنة البيداغوجية الوطنية خالؿ دوراتيا لمدراسة.
 :10تتوج أشغاؿ المجنة البيداغوجية الوطنية بمحاضر وتدوف في سجل مرقـ ومؤشر عميو ويوقعو رئيس
المجنة.
تبمغ ىذه المحاضر ألعضاء المجنة مف قبل الرئيس والى الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب وترسل إلى
المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
تستقبل المجنة البيداغوجية الوطنية ممثمي طمبة طب األسناف لمندوات الجيوية الثالثة ،عقب كل اجتماع
ليا.
 :11تضمف المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي التنسيق ما بيف
مختمف المجاف البيداغوجية الوطنية لمعموـ الطبية ومتابعة أشغاليا.
 :12تضمف أمانة المجنة البيداغوجية الوطنية مف طرؼ المؤسسة الجامعية التي ينتمي إلييا رئيسيا.
 :13تتكفل المؤسسات الجامعية التي تحتضف أشغاؿ البيداغوجية الوطنية أو الندوات الجيوية الجامعية
المعنية بمصاريف سير المجنة ،طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
تتكفل المؤسسات الجامعية التي ينتمي إلييا أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية بمصاريف تنقميـ خالؿ
اجتماعاتيا.
 :14يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء المؤسسات الجامعية المعنية ،كل في ما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  04أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق القرار رقم  371المؤرخ في  04أفريل  ،2017المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية
لشعبة طـب األسنان ويحد صالحياتيا وتشكيمتيا وسيرىا(القائمة االسمية ألعضاء المجنة)

االسم والمقب
 داود فاطمة الزىراء لرابة صفية صاري بديعة مداد مميكة سراج سيد أحمد خساني جميمة بوزياف جميمة نزاؿ مميكة غضباف نادية أودغيري فؤاد بف سعيدي سفياف مرداس لطيفةوزارة التعميم العالي والبحث العممي

المؤسسة الجامعية
كمية الطب ،جامعة الجزائر1
كمية الطب ،جامعة الجزائر1
كمية الطب ،جامعة الجزائر1
كليت الطب ،جامعت الجزائر0
كمية الطب ،جامعة وىراف 1
كمية الطب ،جامعة وىراف 1
كمية الطب ،جامعة وىراف 1
كمية الطب ،جامعة قسنطينة 3
كمية الطب ،جامعة قسينطينة 3
كمية الطب ،جامعة تممساف
كمية الطب ،جامعة تممساف
كمية الطب ،جامعة عنابة

الصفة

رئيسة
عضوة
عضوة
مقررة
نائب الرئيس
عضوة
عضوة
عضوة
عضوة
عضو
عضو
عضوة
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-

سيد رشيد
بوقايس حميد
زقار خميسة
آمنوش فضيمة
ماروؼ عبد الأللي
عػمراف مراد
بف عيسى فاطمة الزىراء
عبد العزيز عبد الكريـ

كمية
كمية
كمية
كمية
كمية
كمية
كمية
كمية

الطب،
الطب،
الطب،
الطب،
الطب،
الطب،
الطب،
الطب،

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

عنابة
البميدة 1
البميدة 1
تيزي وزو
سطيف 1
سطيف 1
سيدي بمعباس
سيدي بمعباس

نائب الرئيس
عضو
عضوة
عضوة
عضو
عضو
عضوة
عضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  372مؤرخ في  04أفريل  ،2017يتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية
لشعبة الطـب يحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وسيرىا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل  ،1999والمتضمف القانوفالتوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتـ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  215-71المؤرخ في  25غشت سنة  ،1971والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمىشيادة دكتور في الطب ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  467-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418الموافق  2ديسمبر سنة ،1997الذي يحدد قواعد تنظيـ المراكز االستشفائية الجامعية وسيرىا ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  297 -03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  24غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يـقـــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء لجنة بيداغػوجية وطنية لشعبة الطب ويحدد صالحيتيا ،وتشكيمتيا
وسيرىا ،تدعى في صمب النص "المجنة البيداغػوجية الوطنية".
المادة  :2تكمف المجنة البيداغوجية الوطنية ،باعتبارىا جيا از لمتشاور ما بيف المؤسسات وما بيف القطاعات في
مجاؿ اختصاصاتيا ،بما يأتي:
 اقتراح ودراسة ومواءمة برامج التعميـ والتكويف لشعبة الطب وتحيينيا، إعداد دفتر األعباء لمتجييزات والوسائل البيداغوجية لشعبة الطب، تشجيع تثميف المنتوجات والوسائل البيداغوجية لشعبة الطب ( تجييزات األعماؿ التطبيقية ،كتب تعميمية،فحص المطبوعات ،المراجع العػممية ،تقنيات المحاكاة ،وكل المنتوجات والوسائل األخرى)،
 إعداد مخطط تكويف المكونيف بالتعاوف مع الييئات المعنية، التعاوف بيف المؤسسات والقطاعات (حركية الطمبة واألساتذة واإلطارات ،تبادؿ الوسائل وكل العممياتاألخرى)،
 إقتراح إحداث تخصصات جديدة.المادة  :3تتشكل المجنة البيداغوجية الوطنية مف:
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 رئيس قسـ الطب لكمية الطب التي تدرس بيا ىذه الشعبة، أستاذ ( )1في الطب عف كل مؤسسة جامعية مف ذوي الرتبة األعمى يقترحو عميد كمية الطب لممؤسسةالجامعية المعنية،
 ثالثة ( )3إلى خمسة ( )5أساتذة مف ذوي الرتبة األعمى عمى المستوى الوطني تقترحيـ الو ازرة الوصية.يمكف المجنة البيداغوجية الوطنية دعوة أستاذ أو عدة أساتذة كخبراء في إحدى التخصصات أو ىيئات
عممية كمما دعت الضرورة عمى ذلؾ.
يعيف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية في ممحق ىذا القرار.
المادة  :4تنتخب المجنة البيداغوجية الوطنية خالؿ اجتماعيا األوؿ رئيسا ليا ونائبيف ( )2لمرئيس يتـ انتخابيـ مف
ذوي الرتبة األعمى.
يجب أف يمثل رئيس المجنة الوطنية ونائبيو ،الندوات الجيوية الجامعية الثالث (الوسط ،والشرؽ ،والغرب).
المادة  :5يتشكل مكتب المجنة البيداغوجية الوطنية ،الذي ينتخبو أعضاء المجنة ،مف:
 رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية ، نائبا الرئيس (،)2 مقرر.المادة  :6في حالة اإلخالؿ بسير المجنة البيداغوجية الوطنية بسبب أحد أعضائيا ،يحرر رئيسيا محض ار بذلؾ،
ترسل نسخة عنو إلى السمطة الوصية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
في حالة اإلخالؿ بسير المجنة البيداغوجية الوطنية بعد معاينة مف قبل الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب
و/أو السمطة الوطنية ،يتـ المجوء إلى استبداؿ الرئيس أو مجموع أعضاء مكتب المجنة البيداغوجية
الوطنية ،طبقا لمكيفيات المحدة في المادتيف  4و 5مف ىذا القرار.
المادة  :7تجتمع المجنة البيداغوجية الوطنية في دورة عادية ،مرتيف ( )2في السنة بدعوة مف رئيسيا.
ويمكف أف تجتمع في دورة استثنائية بدعوة مف رئيسيا أو بطمب مف ثمث ( )3/2أعضائيا أو بطمب مف
رئيس الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب ،أو بطمب مف الو ازرة الوصية.
ال تصح اجتماعات المجنة البيداغوجية الوطنية إال بحضور ثمثي ( )3/2أعضائيا عمى األقل.
واذا لـ يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثاف خالؿ أجل ثمانية ( )8أياـ وتحص مداوالت المجنة البيداغوجية
الوطنية حينئذ ميما يكف عدد األعضاء الحاضريف.
تعد المجنة البيداغوجية خالؿ اجتماعيا األوؿ ،نظاميا الداخمي.
المادة  :8يحدد جدوؿ أعماؿ المجنة البيداغوجية الوطنية مف طرؼ رئيسيا بالتشاور مع أعضائيا ،طبقا لمخطط
عمل سنوي وتوجييات السمطة الوصية.
المادة  :9يمكف المجنة البيداغوجية الوطنية إنشاء لجاف حسب الضرورة.
تتشكل ىذه المجاف مف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية ،كما يمكنيا أف تضـ أساتذة يمثموف شعبة أو
عدة تخصصات معنية.
تعرض أشغاؿ ىذه المجاف عمى المجنة البيداغوجية الوطنية خالؿ دوراتيا لمدراسة.
المادة  :10تتوج أشغاؿ المجنة البيداغوجية الوطنية بمحاضر وتدوف في سجل مرقـ ومؤشر عميو ويوقعو رئيس
المجنة.
تبمغ ىذه المحاضر ألعضاء المجنة مف قبل الرئيس والى الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب وترسل إلى
المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة
المادة
المادة

المادة

تستقبل المجنة البيداغوجية الوطنية ممثمي طمبة الطب لمندوات الجيوية الثالثة،عقب كل اجتماع ليا.
 :11تضمف المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي التنسيق ما بيف
مختمف المجاف البيداغوجية الوطنية لمعموـ الطبية ومتابعة أشغاليا.
 :12تضمف أمانة المجنة البيداغوجية الوطنية مف طرؼ المؤسسة الجامعية التي ينتمي إلييا رئيسيا.
 :13تتكفل المؤسسات الجامعية التي تحتضف أشغاؿ البيداغوجية الوطنية أو الندوات الجيوية الجامعية
المعنية بمصاريف سير المجنة ،طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
تتكفل المؤسسات الجامعية التي ينتمي إلييا أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية بمصاريف تنقميـ خالؿ
اجتماعاتيا.
 :14يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء المؤسسات الجامعية المعنية ،كل في ما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  04أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق القرار رقم  372المؤرخ في 04أفريل  ،2017المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية
لشعبة الطب ويحد صالحياتيا وتشكيمتيا وسيرىا (القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة)
الصفة
المؤسسة الجامعية
اإلسم والمقب
رئيسا
كمية الطب ،جامعة الجزائر1
 جنوحات كماؿمقررة
كمية الطب ،جامعة الجزائر1
 تاريغت ساميةعضوة
كمية الطب ،جامعة الجزائر1
 فيساح عزيزةعضو
كليت الطب ،جامعت الجزائر0
 مراد بودية فتحيعضو
كمية الطب ،جامعة الجزائر1
 عناف الطاىرعضو
كمية الطب ،جامعة وىراف 1
 بوكرش عبد الباقيعضو
كليت الطب ،جامعت وهران 0
 شامي دمحم أميفعضو
كليت الطب ،جامعت وهران 0
 رزؽ هللا بغدادعضو
كمية الطب ،جامعة قسنطينة 3
 بولعسل عبد الحميدنائب الرئيس
كمية الطب ،جامعة قسنطينة 3
 فندري عالوة ىشاـ دمحمعضو
كمية الطب ،جامعة قسنطينة 3
 كيتوني ياسيفعضو
كمية الطب ،جامعة تمسماف
 يحي برويغات عبد السالـنائب الرئيس
كمية الطب ،جامعة تممساف
 بف منصور مصطفىعضو
 حربي فاروؽكمية الطب ،جامعة عنابة
عضو
كمية الطب ،جامعة عنابة
 ميناوي حبيبةعضو
كمية الطب ،جامعة البميدة 1
 سيد أحمد الميديعضو
كمية الطب ،جامعة البميدة 1
 بوجمة دمحم لطفيعضوة
كمية الطب ،جامعة تيزي وزو
 تودافت فضيمةعضو
كمية الطب ،جامعة تيزي وزو
 سالح عبد الحفيععضو
كمية الطب ،جامعة سطيف 1
 جممي عمارعضو
كمية الطب ،جامعة سطيف 1
 بحار عػمارعضو
كمية الطب ،جامعة سيدي بمعباس
 حاج حبيب دمحمعضو
كمية الطب ،جامعة سيدي بمعباس
 بوجمعة عبد القادرعضو
كمية الطب ،جامعة مستغانـ
 بف شيخ نصر الديعضوة
كمية الطب ،جامعة مستغانـ
 كمبوش فوزيةعضو
كمية الطب ،جامعة باتنة 2
 قجاتي دمحم رضاوزارة التعميم العالي والبحث العممي
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-

طباؿ صورايا
أحماف حسيبة
سي أحمد جميمة
بف لحرش زكية
بف قاسيمي نوارة
بوخريس طو
نويصر أديب
لبدي حياة

كمية
كمية
كمية
كمية
كمية
كمية
كمية
كمية

الطب،
ّ
الطب،
الطب،
الطب،
الطب،
الطب،
الطب،
الطب،

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

باتنة 2
بجاية
بجاية
األغواط
األغواط
ورقمة
ورقمة
بشار

عضوة
عضوة
عضوة
عضوة
عضوة
عضو
عضو
عضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  373مؤرخ في  04أفريل  ،2017يتضمن تعيين المستشارين العاميين
لمجنة البرمجة وتقييم البحث العممي الجامعي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  293-01المؤرخ في  13رجب عاـ  1422الموافق أوؿ أكتوبر سنة 2001والذي يتعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يق وـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف

عموميوف آخروف باعتبارىا عمال ثانويا ،المتمـ،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  78-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،المعدؿ،

 وبمقتضى القرار رقـ  M/78المؤرخ في  17جواف  1989والمتضمف إنشاء لجنة البرمجة وتقييـ البحث العمميالجامعي.

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا لممادة  4مف القرار الوزاري رقـ  M/78المؤرخ في  17جواف  ،1989والمذكور أعاله ،يعيف

بصفة مستشار عممي لمجنة البرمجة وتقييـ البحث الجامعي األعضاء المذكوروف في الجدوؿ المرفق

بيذا القرار.

المادة  :2يستفيد المستشاروف العمميوف والخبراء مف عالوة طبقا ألحكاـ المادة  5مف المرسوـ التنفيذي رقـ -01
 293المؤرخ في أوؿ أكتوبر سنة  ،2001والمذكور أعاله.

المادة  :3يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  04أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

األستاذ طاىر حجار
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 المتضمن تعيين المستشارين العاميين،2017  أفريل04  المؤرخ في373 ممحق بالقرار رقم
لمجنة البرمجة وتقييم البحث العممي الجامعي


N°

NOM ET PRENOM

FILIERES

ETABLISSEMENT

Sciences Juridiques

U. Mascara

1.

BENAZZOUZ Bensabeur

Sciences Juridiques

3.

SAHRI Fadila

Sciences Juridiques

2.
4.
5.
6.
7.
8.

N°

MESSAOUDI Rachid
KHELEF Farouk
SERIR Abdellah

CHERGUI Mahmoud

Sciences Politiques

BAGHZOUZ Aomar

Sciences Politiques

BERKOUK Salem

Sciences Politiques

LANGUES ET LITTERATURE ARABE :
NOM ET PRENOM

FILIERES

Critique moderne

3.

CHETTAH Abdellah

Langues et Littérature Arabe

5.

CHETOUANE Boujemaâ

Langues et Littérature Arabe

BENBOUAZIZI Ouhid

BENHAMOU Mohamed

Linguistique
Linguistique

7.

ALAM Mouna

Littérature

9.

MAFKOUDA Saleh

Litérature contemporaine

N°

BENNACEUR Hanifi

Littérature

NOM ET PRENOM

FILIERES

3.

BENSOUMAM Faiza

Lettres et Langues Anglais

6.

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

ETABLISSEMENT
U. Souk-Ahras
U. Tizi-Ouzou
U. Blida 2

U . Alger 2
U. Bechar

U. Mostaganem
U. Biskra

LETTRES ET LANGUES ETRANGERES :
Lettres et Langues Anglais

5.

U. Alger 3

U. Alger 2

SEDDIKI Aoussine

4.

U. Blida 2

U. Tizi-Ouzou

Abdelkader –constantine

1.
2.

U. Alger 3

U. Sciences Islamiques Emir

BOUROUIS Dahbia



U . El Oued

Langues et Littérature Arabe

6.
8.

U. Annaba

Sciences Juridiques

CHAALAN Abdelouaheb

4.

U. Mostaganem

Sciences Juridiques

1.
2.

33

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES :

LARABA Samir
BRAKNI Dallil

DAHOU Foudil

BOUTALEB Djamila

ETABLISSEMENT
U. Oran 2

Lettres et Langues Anglais

U. Constantine 1

Lettres et Langues Anglais

U . Blida 2

U. Alger 2

Lettres et Langues Française

U . Ouargla

Lettres et Langues Française

U. Oran 2

SCIENCES ECONOMIQUES DE LA GESTION ET SCIENCES COMMERCIALES :
NOM ET PRENOM

FILIERES

KECHAD Rabah

Management

ANNABIB Benaissa
YOUCEFI Rachid
DAOUI Cheikh

KESSAB Sadia

BEKKAR Bachir

BAGHZOUZ Aomar

CHARABI Abdelaziz
MERDAOUI Kamel
TOUMI Miloud

ZIDANE Mohamed

Comptabilité

Sciences Commerciales
Sciences de Gestion

Sciences de Gestion

Sciences Economiques
Sciences Economiques
Sciences Politiques
Sciences Politiques

Sciences Financières et Comptabilité
Sciences Gestion

2017-الثالثي الثاني-النشرة الرسمية

ETABLISSEMENT
ESC Alger
ESC Alger

U.Mostaganem
U . Alger 3
U. Alger 3
U. Oran 2

U. Tlemcen

U.Constantine 2

U. Oum El Bouaghi
U. Biskra
U. Chlef

وزارة التعميم العالي والبحث العممي


N°

NOM ET PRENOM

FILIERES

1.

BOUDERBANE Azzedine

Bibliothéconomie

3.

BOUDERSSAIA Bouaza

Histoire

2.
4.
5.
6.
7.

HAFDALLAH Boubaker

9.

JERRADI Mohamed

11.

RAMDANE Mohamed

13.
14.
15.


N°

Sciences de l’Education

Sciences de l’Information
et de la Communication
Sciences Islamiques

BOUZIDI Kamel

Sciences Islamiques
Sciences Sociales

BENOUAR Salah

Sociologie

NEGGAZ Sid Ahmed

Sociologie

HAKIKI Noureddine

Sociologie

FILIERES

SELAMI Abderahim

Activités Sportives Educatives

3.

BOUMAHOUR Fouad

STAPS


N°
1.
2.

N°

KASMI Bachir

STAPS

LANGUE ET CULTURE AMAZIGHE
NOM ET PRENOM

IMARAZENE Moussa
MAHRAZI Mohand

MOUSSAOUI Abdellah

Biologie

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

TAHAR Ali

SERIDI Ratiba

BOUNOUGHAZ Moussa

ZERROUKI DAOUDI Nacira

ABI AYAD SIDI Mohamed El Amin
NASRI Hichem
SATA Dalila

CHABACA MOHAMED Nacer
BELARBI Baroudi

KARA Fatma Zohra
FAHLOUL Djamel

2017-الثالثي الثاني-النشرة الرسمية

ETABLISSEMENT
U. Constantine 2
USTO

U. Bejaïa

3.

MERZOUG Hafida

U. Oum EL Bouaghi

Langue et Culture Amazighe

Biochimie

4.

CU. Ain Témouchent

ETABLISSEMENT

ARHAB Rabah

BELKHODJA Moulya

U. Alger 1

FILIERES

Langue et Culture Amazighe

1.
2.

U. Adrar

U.Alger 3

SCIENCE DE LA NATURE ET DE LA VIE :
NOM ET PRENOM

U. Constantine 3

U. Blida 2

1.
2.

U.Oran 2

U. Alger 2

SCIENCES TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES SPORTIVE :
NOM ET PRENOM

U. Alger 1

U. Blida 2

Sociologie

CHOUIMET Karim

U. Tébessa

U. Oum El Bouaghi

Psychologie

MIMOUNI Badra

U. Constantine 2

U . Oran 2

Psychologie

ZEBDI Nacereddine

ETABLISSEMENT

U. Alger 2

Philosophie

BOUZID Nabil

AJRIM Tahar

12.

Histoire

BAHADI Mounir

8.
10

34

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES :

FILIERES

Biologie

U. Tizi- Ouzou

ETABLISSEMENT

U. Oum El Bouaghi
U.Oran 1

U. Bechar

Biologie

U. Tlemcen

Biologie

U. Annaba

Biologie
Biologie
Biologie

Biotechnologie

Biotechnologie Végétal
Génétique

Hydraulique Agricole

Productions Végétales

Sciences Agronomiques
Sciences Alimentaires

U. Annaba

U. Boumerdes
U.Tizi Ouzou
U. Oran 1

U. El -Tarf

U. Constantine 1
ENSA
ENSA

U.Blida 1

U. Batna 1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي


N°

SCIENCES DE LA NATURE ET DE L’UNIVERS :
NOM ET PRENOM

1.

BELKEBIR Lahcene

Géologie

3.

BOUTALEB Abdelhak

Géologie

2.

KHIARI Abdelkader

4.

BRAHMIA Khaled

5.

N°

MEBARKI Azzedine

Géologie

Hydrologie

NOM ET PRENOM

ETABLISSEMENT
U.Oran 2

U.Oum El Bouaghi

Gestion des Techniques Urbaines

MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE :

FILIERES

USTHB

U. Annaba

U. Constantine 1

ETABLISSEMENT

1.

FIZAZI Hadria

Informatique

3.

CHAOUI Allaoua

Informatique

U.Constantine 2

Informatique

U.Annaba

Mathématiques

ENP Oran

Mathématiques

U.Oran 1

2.

BOUKALA Née IOUALALEN Malika

4.

BENBOUZID –SI TAYEB Fatima

5.

MOKHTARI Zouhir

7.

BLIDIA Mustapha

9.

N°

Mathématiques

BOUZAR Chikh

10


Mathématiques

CHEGGAG Mustapha

8.

Informatique
Informatique

FARAH Nadir

6.

BELBACHIR Hacene

Mathématiques

SCIENCES DE LA MATIERE
NOM ET PRENOM

1.

BOUIZEM Yahia

Physique

3.

BELLAFRITES AbdeL Fettah

Physique

2.

BELLAL Nadir

4.

BOUTKEDJIRT Tarek

5.

SETIFI Fatima

6.

DJAAFRI Fatiha

8.
9.

SAIDAT Boubakeur


N°

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

LACHOURI Abderrezak

BENYOUSSEF El – Hadi
KHALAF Husein

ALIOUCHE Djamel
DAHOU Zohra

MEKARTA Belkacem
BELACHIA Mouloud

2017-الثالثي الثاني-النشرة الرسمية

U. Jijel

U. Sétif 1

Chimie

U. Alger 1

Architecture

HADJAL Mohamed

U. Oran 1

U. Sidi Bel- Abbès

OUTTAS Saliha

5.

ETABLISSEMENT

Chimie

3.

MANSOURI Noura

USTHB

U. Constantine 1

Architecture

4.

U.Blida 1

Chimie

BAOUNI Tahar

CHENNAOUI Youcef

U.Biskra

USTHB

1.
2.

ESI

Physique

SCIENCES ET TECHNOLOGIES :
NOM ET PRENOM

USTHB

U.Constantine 1

U. Oran 1

Chimie

ADDOUR Lydia

USTO

Physique

Chimie

BENALI Mouffok

10

FILIERES

Chimie

KABOUCHE Zahia

7.
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FILIERES

U.Laghouat

FILIERES

Architecture
Automatique

Chimie Industrielle

ETABLISSEMENT
EPAU
EPAU

U.Constantine 3
U.Constantine 1
USTO

Electronique

U. Skikda

Génie/ chimique / procédés

U. Blida 1

Génie/ chimique / procédés
Génie/ chimique / procédés
Génie Civil
Génie Civil
Génie Civil

ENP

U.Boumerdes
U. Bechar
U.Adrar

U. Skikda
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ENP

U. Constantine 1
U. Mostaganem
U. Biskra
USTHB
ENP

Génie Civil

BALI Abderrahim

13.

Génie des Procédés

BESTANI Benaouda

15.

Génie Climatique

Génie des Procédés
Génie des Procédés
Génie Electrique

U. Blida 1

Génie Electrique

U.Sidi Bel Abbés

Génie Electrique

USTO

Génie Electrique

USTHB

ENP Oran
USTO

U. Oum El Bouaghi
ENP

U. Blida1
U. Biskra

U. Khenchela
U. Oran 2

U. Batna 2

Génie Electrique
Génie Electrique
Génie Mécanique
Génie Mécanique
Génie Mécanique

Génie Mécanique/Energies Renouvelables
Hydraulique
Métallurgie

Sécurité Industrielle
Télécommunication

ETABLISSEMENT

FILIERES

U. Alger 1

Sciences Médicales

U.Blida 1

U. Batna 2

U . Tlemcen
U. Alger 1

GOMRI Rabah

BDERKAT Djamel

NASRALLAH Noureddine
IBTIOUEN Rachid
KARA Kamel

MERAZKA Fatiha

TALEB Nassredine
KHIAT Mounir

BOUHAMIDA Mohamed
IMINE Bachir

MAHFOUDI Chaouki
BOUAZIZ Mohamed
HAMID Abdelkader

GHERGAZI Saadia
DJEBAILI Hamid

HASSINI Abdellatif
FORTAKI Tarek

NOM ET PRENOM

Sciences Médicales
Sciences Médicales

TEBBAL Soraya

Sciences Médicales

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

SCIENCES MEDICALES :
BOUKHATEM Benyahia

Sciences Médicales

14.


N°
1.

BENKHERSALLAH Nadira

2.

BOUALLOU Fouad

4.

JIKIK Réda

3.
5.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  374مؤرخ في  04أفريل  ،2017يعدل القرار رقم  61المؤرخ في  31جانفي 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  184-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بورقمة ،السيما المادة  4منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،ال سيما المادة  24منو،
 وبمقتضى القرار رقـ 61المؤرخ في  31جانفي  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية أعضاء مجمس إدارة المدرسةالعميا لألساتذة بورقمة.
يـقـــــرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

36

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  61المؤرخ في  31جانفي  ،2016والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  04أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:
-

االسم والمقب

حود مويسي جماؿ
باشا عبد الغاني
رياح رابح
حواسي عمي
مداني بف عمي
حروز عبد العزيز

 -2األعضاء المنتخبون:
-

االسم والمقب

مالكية بمقاسـ
بشكي دمحم خالد
سويقات عبد القادر
بوعناف حساف
سماحي مسعود
التيجاني الزيف
كواش فيصل

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألستاذة بورقمة
الصفة

رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الصفة

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع

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

ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

القطاع

األستاذة ذوي مصف األستاذية،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  375مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد صالحيات المجنة المكمفة بدراسة
طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي وتشكيمتيا وسيرىا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل  ،1999والمتضمف القانوفالتوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  492المؤرخ في  25ماي سنة  2016والمتضمف إنشاء لجنة مكمفة بدراسة طمبات رخصةإنشاء خاصة لمتكويف العالي ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وسيرىا،
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 وبمقتضى القرار المؤرخ في  30أكتوبر سنة  2016الذي يحدد دفتر شروط تسميـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصةلمتكويف العالي ،السيما المادة  11منو،
يـقـــــرر

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  11مف القرار المؤرخ في  30أكتوبر سنة  2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا
القرار إلى تحديد صالحيات المجنة المكمفة بدراسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
وتشكيمتيا وسيرىا ،وتدعى في صمب النص" المجنة".
المادة  :2زيادة عمى المياـ المذكورة في المادة  4مف القرار المؤرخ في  30أكتوبر سنة  ،2016والمذكور أعاله،

تكمف المجنة ،ال سيما بػ:
 اقتراح األحكاـ الخاصة بتأىيل عروض التكويف المقترحة مف قبل المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي، دراسة الطعوف وطمبات تعديل أحكاـ رخصة إنشاء مؤسسات خاصة لمتكويف العالي.المادة  :3يترأس المجنة األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،وتتشكل مف مسؤولي اليياكل المركزية

لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،عمى النحو المذكور في المادتيف  5و 6مف ىذا القرار.
المادة  :4في إطار مياميا ،تستعيف المجنة بمجنتيف فرعيتيف ،تتكفل أحدىما بتقييـ وفحص عروض التكويف
لممؤسسات الخاصة ،وتتكفل المجنة الفرعية األخرى بإجراء معاينات ميدانية في عيف المكاف ليذه
المؤسسات.
يمكف كل لجنة فرعية االستعانة بخبراء لمساعدتيا في أشغاليا.
المادة  :5تتشكل المجنة الفرعية المكمفة بتقييـ وفحص عروض تكويف المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي والتي
يترأسيا المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ،مف:
 المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي،
 المفتش العاـ لمبيداغوجيا،
 المدير المكمف بالدراسات القانونية،
 المدير المكمف بالموارد البشرية.
المادة  :6تتشكل المجنة الفرعية المكمفة بالمعاينة الميدانية في عيف المكاف لممؤسسات الخاصة لمتكويف العالي،

والتي يترأسيا مدير التنمية واالستشراؼ ،مف:
 المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ،أو ممثمو،
 المفتش العاـ،
 المدير المكمف بالميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
 المدير المكمف بتحسيف إطار حياة الطمبة والتنشيط في الوسط الجامعي.
المادة  :7تجتمع المجنة بدعوة مف رئيسيا في أربع ( )4دورات ،عمى النحو اآلتي:

 نياية شير سبتمبر،
 نياية شير ديسمبر،
 نياية شير مارس،
 نياية شير جواف.
يمكف الوزير المكمف بالتعميـ العالي دعوة المجنة لالنعقاد خارج اآلجاؿ المذكورة أعاله.
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المادة  :8يرسل رئيس المجنة االستدعاءات ،مرفوقة بجدوؿ األعماؿ ،إلى أعضاء المجنة خمسة عشر ( )15يوما
عمى األقل قبل تاريخ انعقاد االجتماع.
المادة  :9تتوج أشغاؿ المجنة بمحاضر تدوف في سجل خاص يوقعو رئيس المجنة وترسل نسخ عنيا إلى الوزير

المكمف بالتعميـ العالي ،في أجل ثمانية ( )08أياـ عقب انعقاد االجتماع.
يتولى مدير الدراسات لدى األميف العاـ تحرير محاضر اجتماعات المجنة.
المادة  :10تجتمع كل لجنة فرعية بمجرد استقباؿ طمب الترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي ،لدراستو
وتحضير مشاريع الق اررات بشأنو.
ويمكنيا أف تطمب توضيحات مف صاحب الطمب أو تكممة ممفو إف اقتضت الضرورة ذلؾ.
المادة  :11تعد كل لجنة فرعية محض ار عف أشغاليا ،يوقعو جميع أعضائيا ،ويرسل في أجل ثمانية ( )8أياـ مف
انعقاد االجتماع ،في ظرؼ مكتوـ ،إلى رئيس المجنة المكمفة بدراسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة
لمتكويف العالي.
المادة  :12تتداوؿ المجنة عمى أساس نتائج العمل المدونة في محاضر اجتماعات المجنتيف الفرعيتيف.
ال تصح مداوالت المجنة إال بحضور ثمثي ( )3/2أعضائيا.
المادة  :13تبمغ ق اررات المجنة ألصحابيا في أجل ثمانية ( )8أياـ مف تاريخ قفل اجتماعاتيا.
المادة  :14تمغى أحكاـ القرار رقـ  492المؤرخ في  25مايو سنة  ،2016والمذكور أعاله.
المادة  :15يكمف األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية
لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  376مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39
منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12 –09المؤرخ في  7محرـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفإنشاء جامعة معسكر ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 – 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  38المؤرخ في  09فيفري  ،2013والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانيةواالجتماعية بجامعة معسكر.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة معسكر.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة معسكر ،في الجدوؿ
الممحق ليذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة معسكر
اإلسم والمقب

الصفة

طيبي غماري

عميد الكمية ،رئيسا

خميفي بشير

رئيس المجمس العممي لمكمية

بمبشير عمر

رئيس قسـ العموـ اإلنسانية

جيالني كوبيبي معاشو

رئيس قسـ عمـ االجتماع

بوقريرس فريد

رئيس قسـ عمـ النفس وعموـ التربية

شاطو دمحم

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ اإلنسانية

نابي بوعمي

بوغفالة وداف

قبايمي ىواري

رئيس قسـ الفمسفة
مدير مخبر

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ اإلنسانية

قوراري عيسى

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ اإلجتماع

كرد دمحم

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفمسفة

عقوف مميكة

رباني الحاج

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ عمـ اإلجتماع

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفمسفة

بمحاج عبد القادر

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية

وزاني دمحم

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

جعدوني الزىراء

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية

صدار لحسف

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

بسكؾ غريسي

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

بوعقادة سفياف

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـ االجتماع

العوفي قادة

تممي أسامة

داني يحيى أكرـ

ولد دمحم آسيا

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ اإلنسانية

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية

ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الفمسفة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقم  377مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39
منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفإنشاء جامعة معسكر ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77–13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  37المؤرخ في  09فيفري  ،2013والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغاتبجامعة معسكر.
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

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

القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة معسكر.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة معسكر ،في الجدوؿ الممحق ليذا
القرار.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اإلسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة معسكر
الصفة

صدار نور الديف

عميد الكمية ،رئيسا

جرموني رقية

رئيسة قسـ المغة واألدب العربي

بف قويدر مختار

رئيس المجمس العممي لمكمية

موالسردوف فضيمة

رئيسة قسـ المغة واألدب الفرنسية

صباف مونية

مديرة مخبر

شامي عبد الكريـ

بالطير تاج

شويرؼ مصطفى
ديب دمحم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

رئيس قسـ المغة واألدب اإلنجميزي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغة واألدب العربي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغة واألدب العربي

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي
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مبيتيل نواؿ

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي

بومديني بمقاسـ

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغة واألدب الفرنسي

بوسمياـ جماؿ

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

شتواف عثماف

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

عشاب جميمة

بمبية فتح هللا

شريفي بومديف

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ المغة واألدب الفرنسي

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

غريش عبد الرحيـ

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ المغة واألدب العربي

بوفراح مختار

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ المغة واألدب الفرنسي

ىزيل سفياف

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  378مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39
منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12–09المؤرخ في  7محرـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفإنشاء جامعة معسكر ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 –13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  229المؤرخ في  25جويمية  ،2009والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعةوالحياة بجامعة معسكر.
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة معسكر.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة معسكر ،في الجدوؿ الممحق
ليذا القرار.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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اإلسم والمقب

بمعبيد لخضر

قائمة أعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة معسكر
الصفة

عميد الكمية ،رئيسا

بمفضاؿ عبد القادر

رئيس المجمس العممي لمكمية

بكار احمد اميف

رئيس قسـ العموـ الفالحية

بف عربة بشير

رئيس قسـ البيولوجيا

حميمد عبد الرحمف

مدير مخبر

ميمودي عمي

مدير مخبر

بوىدة يوسف

مدير مخبر

بميادي عبد القادر

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ الفالحية

مميانى امينة

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ البيولوجيا

ريغى آسيا

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ العموـ الفالحية

بونقاب كريمة

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ البيولوجيا

ايت عبد السالـ

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

لكحل دمحم

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

مرابط ميموف

بف قضنية خالد

بمحاج أسامة كماؿ

بف دمحم العربي

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ البيولوجيا

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العلوم الفالحيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  379مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد معايير االنتقاء
لمقبول في برنامج التكوين االقامي بالخارج بعنوان سنة 2017

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  200-74المؤرخ في أوؿ أكتوبر سنة  1974والمتضمف إنشاء شيادة الدكتوراه في العموـالطبية،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق  06يوليو سنة 2014والمتضمف تنظيـ التكويف وتحسيف المستوى بالخارج وتسييرىا،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني عاـ  1419الموافق  17غشت سنة 1998والمتعمق بالتكويف في الدكتوراه ،وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يـقـــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

43

الفصل األول
أحكام عامة

المادة األولى :تطبيقا لممادة  32مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق

 06يوليو سنة  2014المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المواد 28 ،27
و 29مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1425الموافق  06يوليو سنة
 2014والمذكور أعاله.

المادة  :2يستند برنامج التكويف اإلقامي بالخارج ،بعنواف سنة  ،2017إجباريا ،إلى برامج التعاوف الدولي،
واتفاقيات الشراكة ،واالتفاقيات الدولية ما بيف الجامعات ،ويخص:

 التكويف في الدكتوراه لفائدة األساتذة الباحثيف ،واألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف ،والباحثيفيحضروف أطروحة الدكتوراه.
الدائميف الذيف ّ

يحضروف أطروحة الدكتوراه.
 التكوينات في ما بعد التدرج ،والتكويف في الطور الثالث لفائدة الطمبة الذيف ّ -التكوينات المتخصصة في العموـ الطبية.

 -تكوينات التخصص الميني لفائدة مستخدمي اإلدارات والمؤسسات العمومية المرسموف.

تحدد المياديف والشعب المعتمدة في ىذا البرنامج وفقا لإلجراءات التنظيمية السارية المفعوؿ.
ّ
المادة  :3يخص التكويف االقامي في الخارج:
 -البرامج الوطنية المستفيدة مف منح والبرامج ما بيف الحكومات.

 العروض الصادرة عف المؤسسات أو الييئات األجنبية المعترؼ بيا.الفصل الثاني
فئة الطمبة

المادة  :4طبقا لممادة  27مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق 06
يوليو سنة  2014والمذكور أعاله ،يجب أف تتوفر في الطمبة المرشحيف لمتكويف االقامي في الخارج

الشروط التالية:

 أف يكوف المترشح مرتبا ،حسب المعدالت العامة المحصل عمييا خالؿ المسار الجامعي دوف إعادةالسنة في نفس مسار التكويف ،مف بيف الطمبة الثالثة ( )03األوائل في الدفعة لمشعب أو التخصصات

المعتمدة عمى الصعيد الوطني.

وفي حالة ما إذا استفاد الطالب المترشح مف تحويل مف مؤسسة جامعية إلى مؤسسة جامعية أخرى،
خالؿ مسار الدراسة الجامعية ،تؤخذ بعيف االعتبار النقاط التي تحصل عمييا في المؤسسة األصمية.

 -أف ال يتعدى سف المترشح بتاريخ :2017/12/31

 23 سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة الميسانس،

 25 سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة الماستر ،شيادة ميندس دولة ،شيادة ميندس معماري أو
ماستر في اليندسة المعمارية ،شيادة دكتوراه بيطري ،دكتوراه في طب األسناف ،دكتور في

الصيدلة.
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طب.
 27 سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة دكتور في ال ّ

المادة  :5يخضع المترشحيف المنتقوف المذكوروف في المادة  4مف ىذا القرار لمسابقة كتابية وفق اإلجراءات
المعموؿ بيا أو مسابقة عف طريق دراسة الممفات أو االنتقاء عف طريق لجنة تنشأ ليذا الغرض في حالة

توفر فرص جديدة لمتعاوف بعد فترة تنظيـ المسابقة.

المادة  :6عالوة عمى الشروط المذكورة في المادة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف
عاـ  1435الموافق  06يوليو سنة  2014والمذكور أعاله ،يتـ انتقاء الطمبة غير األجراء ،الذيف ىـ
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
الجنسية الجزائرية الذيف تتوفر فييـ الشروط التالية:

 -إثبات تسجيل بانتظاـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني،

 -تقديـ رسالة استقباؿ أصمية عف ىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات عممية وتكوينية عالية،

 -إثبات إشراؼ ثنائي أو تسجيل واحد ( )01عمى األقل في اطار اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة.

 إثبات خطة عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التكويف العالي أو مديرينخابر بحث ،جزائرية وأجنبية ،عند االقتضاء ،مع تحديد األىداؼ المنتظرة مف التكويف.

 أف ال يتعدى سنة المترشح  30سنة بتاريخ .2017/12/31الفصل الثالث

فئة األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين االستشفائيين الجامعيين
والباحثين الدائمين

المادة  :7طبقا لممادة  28مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق 06
يوليو سنة  2014والمذكور أعاله ،يتـ انتقاء األساتذة الباحثيف ،واألساتذة الباحثيف االستشفائييف

يخضروف أطروحة
الجامعييف ،والباحثيف الدائميف ،المترشحيف لمتكويف االقامي في الخارج ،والذيف
ّ
الدكتوراه ،بعد دراسة ممفاتيـ مف طرؼ المجالس العممية لممؤسسة المستخدمة ومف طرؼ المجاف الخاصة
التي تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات ،مف بيف المترشحيف ذوي الجنسية الجزائرية الذيف تتوفر فييـ

الشروط التالية:

 -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.

 -إثبات إشراؼ ثنائي أو تسجيل واحد ( )01عمى األقل في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة.

 إثبات خطة عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التكويف العالي أو مديريمخابر بحث ،جزائرية وأجنبية ،عند االقتضاء ،مع تحديد موضوع البحث ومدى تقدـ انجازه ،واألىداؼ

المنتظرة مف التكويف.

طبية ،مف بيف األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف
المادة  :8يتـ انتقاء المترشحيف لمتخصص في العموـ ال ّ
المسجميف إلعداد شيادة الدكتوراه في العموـ الطبية مف طرؼ المجالس العممية لممؤسسة األصمية ومف
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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طرؼ المجاف الخاصة التي تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات ،مف بيف المترشحيف ذوي الجنسية

الجزائرية.

المادة  :9يجب عمى المترشحيف المذكوريف في المادة  8أعاله أف تتوفر فييـ الشروط التالية:
 -إثبات تسجيل بانتظاـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني.

 تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجيةعالية.

 -إثبات إشراؼ ثنائي أو تسجيل واحد ( )01عمى األقل في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة.

 إثبات خطة عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التكويف العالي أو مديريمخابر بحث جزائرية وأجنبية ،عند االقتضاء ،مع تحديد األىداؼ المنتظرة مف التكويف.

الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :10ينشر ىذا القرار في النشرة ّ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قرار رقم ّ 380
المجمس العممي لكّميـة الطـب بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
،1989
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
ّ
 2003الذي ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  77المؤرخ في  29جانفي  ،2011الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميةالطب بجامعة تممساف،
المؤرخ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الطب بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف
ّ
 ًفي  7فيفري ،2016
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف 43و44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الطب بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الطب بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ابتداءا مف
تاريخ  28سبتمبر  ،2015وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقـــرار رقم 380
ّ
المجمس العممي لكّميـة الطـب بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

بوعمو فؤاد
بربار نسيب وحيد الديف
سماحي دمحم شمس الديف
أبي عياد دمحم شكيب
يحي برويقات عبد السالـ
بابا أحمد عبد الرزاؽ
أودغيري فؤاد
بمعربي بومديف
بف يوسف دمحم
الوجدي مؤدف عصمت سميـ
صاري الحوتي روضة
غفور عبد القادر
شعمي مقنونيف نزيية
مجادي سيدي دمحم
بف قمفاطمختار
مقني قواؿ
غماري سمية
ميديد أحمد

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الطب
ّ
عميد الكّمية
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ الطب
رئيس قسـ الصيدلة
رئيس قسمطب األسناف
رئيس المجنة العممية لقسـ الطب
رئيس المجنة العممية لقسـ الصيدلة
رئيس المجنة العممية لقسـ طب األسناف
ممّثمة األساتذةذوي
مصف األستاذية عنقسـ الطب
ّ
ممثّل األساتذةذوي
مصف األستاذية عنالصيدلة
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممّثمعف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرةمخبر بحث
مسؤوؿ مكتبة الكمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  381مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـم الصيدلـة بكّميـة الطـب بجامعة أبو بكر بمقايد—تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة
ّ
تممساف،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبموجب القرار رقـ  645المؤرخ في 9نوفمبر  2010الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالصيدلة بكّميػة الطب بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف،
المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيدلة بكّميػة الطب بجامعة تممساف
ّ
 ً 7فيفري ،2016
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكّمية الطب بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكّمية الطب بجامعة أبو بكر بمقايد -تممساف،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  381المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـم الصيدلــة بكّميـة الطـب بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ استشفائي جامعي ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
بف يوسف دمحم
رئيس القسـ
بابا أحمد عبد الرزاؽ
أستاذاستشفائي جامعي
غفور عبد القادر
أستاذة محاضرة قسـ "أ" استشفائي جامعي
عالؿ طاولي كاتيا
أستاذة محاضرة قسـ "أ" استشفائي جامعي
مراد بودية بف منصور نادية
أستاذ مساعد قسـ "أ" استشفائي جامعي
بف عمارة سميـ
أستاذة مساعدة قسـ "أ" استشفائي جامعي
عدة فاطمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  382مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم طب األسنان بكّميـة الطبب جامعةأبو بكر بمقايد—تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
ّ
 2003الذي ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ طب األسناف بكمّيػة الطب بجامعة تممساف
ّ
 ًفي  7فيفري ،2016
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكّمية الطب بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسنانبكّمية الطببجامعةأبو بكربمقايد -تممساف،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  382المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم طب األسنان بكّميـة الطب بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان

الرقم

1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

الوجدي مؤدف عصمت سميـ
أودغيري فؤاد
بف صاري عزوني إيماف
طالب بوكمي حسف ليمى
قميل نعيمة
بف سعيدي سفياف
غزاز كماؿ

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" استشفائي جامعي ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة مساعدة قسـ "أ" استشفائي جامعي
أستاذة مساعدة قسـ "أ" استشفائي جامعي
أستاذة مساعدة قسـ "أ" استشفائي جامعي
أستاذ مساعد قسـ "أ" استشفائي جامعي
أستاذ مساعد قسـ "أ" استشفائي جامعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  383مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الطب بكّميـة الطـبب جامعة أبو بكر بمقايد—تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة
ّ
تممساف،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
ّ
 2003الذي ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبموجب القرار رقـ  78المؤرخ في  29جانفي  2011الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية لقسـالطب بكّميػة الطب بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف،
المؤرخ في 7
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطب بكّميػة الطب بجامعة تممساف
ّ
 ًفيفري ،2016
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمّية الطب بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطببكّمية الطببجامعةأبو بكربمقايد -تممساف ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  383المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـم الطـب بكّميـة الطـب بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان

االسم والمقـب

بمعربي بومديف
يحي برويقات عبد السالـ

مصمي بف قمة نعيمة
بوجالؿ نور الديف
بجاوي عبد الحفيع
بوشناؽ خالدي جواد
شعمي مقنونيف نزيية
غماري سيدي دمحم

الصفـة

أستاذ استشفائي جامعي ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة استشفائي جامعي
أستاذ استشفائي جامعي
أستاذة محاضرة قسـ "أ" استشفائي جامعي
أستاذة محاضرة قسـ "أ" استشفائي جامعي
أستاذ مساعد قسـ "أ" استشفائي جامعي
أستاذة مساعدة قسـ "أ" استشفائي جامعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قرار رقم ّ 384
لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة بجامعةأبو بكر بمقايد--تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
،1989
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  409المؤرخ في  10نوفمبر  ،2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تممساف،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة أبو بكر
 ًالمؤرخ في 28سبتمبر ،2015
بمقايد-تممساف
ّ
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة أبو بكر بمقايد-
تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة أبو بكر بمقايد-
تممساف ابتداءا مف تاريخ  28سبتمبر  ،2015وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقـــراررقم 384
ّ
المجمس العممي لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص
 1رايس دمحم
ّ
 2بف سيمة ثاني بف عمي عميد الكّمية
 3بف طيفور نصر الديف نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 4بف صايـ بونوار
رئيس قسـ القانوف العاـ
 5بف عصماف جماؿ
رئيس قسـ القانوف الخاص
 6حوالف عبد الصمد
رئيس قسـ العموـ السياسية
 7أوىيب فتحي
رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ
 8دايـ بمقاسـ
رئيسة المجنة العممية لقسمالقانوف الخاص
 9يوسف فتيحة
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية
 10عياد دمحم سمير
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ قسـ العموـ السياسية
 11عواج بف عمر
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ السياسية
 12بف طاىر عمي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف القانوف الخاص
 13بف صغير مراد
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ
 14بدراف مراد
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ
 15عزاوي عبد الرحمف
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
 16زرواؿ معزوزة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 17بمماحي زيف العابديف
 18كحمولة دمحم
 19بف عمار دمحم
20
21
22
23

دنوني ىجيرة
تشوار جياللي
قادة شييدة
درويش سميماني

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مسؤوؿ مكتبة الكمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  385مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيـة بجامعةأبو بكر بمقايد—تممسان
لقسـم العموم السياسية بكّميـة الحقـوق والعمـوم ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
،1989
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

 وبموجب القرار رقـ  269المؤرخ في  21أفريل  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالسياسيػة بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف،
العموـ السياسية بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
السياسيػة
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
 ًالمؤرخ في  14سبتمبر ،2015
بجامعة تممساف
ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
السياسية بجامعة
السياسية بكّمية الحقوؽ والعموـ ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ ّ
أبو بكربمقايد-تممساف.

السياسيػة
السياسيػة بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ ّ
بجامعة أبو بكر بمقايد -تممساف ابتداءا مف تاريخ  14سبتمبر  ،2015وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ممحــق بالقــرار رقم  385المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيـة بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
لقسـم العموم السياسية بكّميـة الحقـوق والعمـوم ّ

الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

عياد دمحم سمير
أوىيب فتحي
طاشمة بومديف
عواج بف عمر
بف طاىر عمي
كاري نادية أمينة
قناد دمحم
قاضي خير الديف
قروش دمحم

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  386مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
السياسيـة بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
القانون الخاص بكّميـة الحقـوق والعمـوم ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
،1989
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

 وبموجب القرار رقـ  270المؤرخ في  21أفريل  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالسياسيػة بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف،
القانوف الخاص بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ

السياسيػة
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
 ًالمؤرخ في  15سبتمبر ،2015
بجامعة تممساف
ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
السياسية بجامعة
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكّمية الحقوؽ والعموـ ّ

أبو بكر بمقايد-تممساف.

السياسيػة
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
بجامعة أبو بكر بمقايد -تممساف إبتداءا مف تاريخ  15سبتمبر  ،2015وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  386المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيـة بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
لقسـم القانون الخاص بكّميـة الحقـوق والعمـوم ّ
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذة،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
يوسف فتيحة
1
رئيس القسـ
حوالف عبد الصمد
2
أستاذ
رايس دمحم
3
أستاذة
قادة شييدة
4
أستاذ
تشوار جياللي
5
ميكالي ىواري
أستاذ محاضر قسـ "أ"
6
أستاذمحاضر قسـ "أ"
بف صغير مراد
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
صنوبر أحمد رضا
8
أستاذ مساعد قسـ "ب"
مزوار فتحي
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  387مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيـة بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
لقسـم القانون العام بكّميـة الحقـوق والعمـوم ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
،1989
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  411المؤرخ في 10نوفمبر  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالسياسيػة بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف،
القانوف العاـ بكمّيػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
السياسيػة
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
 ًالمؤرخ في  16سبتمبر ،2015
بجامعة تممساف
ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
السياسية بجامعة أبو
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العامبكّمية الحقوؽ والعموـ ّ
بكر بمقايد-تممساف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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السياسيػة بجامعة
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
أبو بكر بمقايد -تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

بالقــرار رقم  387المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيـة بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
لقسـم القانون العام بكّميـة الحقـوق والعمـوم ّ
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
دايـ بمقاسـ
رئيس القسـ
بف عصماف جماؿ
أستاذ
بدراف مراد
قمفاط شكري
أستاذ
أستاذ
عزاوي عبد الرحمف
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بف عودة حسكر مراد
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
فميج غزالف
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
عراب ثاني نجية
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بمماحي زيف العابديف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  388مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة الفرنسية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكّميػة اآلداب والمغات بجامعة
 ًالمؤرخ في  07سبتمبر ،2015
تممساف ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمّيػة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر
بمقايد-تممساف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكّميػة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر
بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  388المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـم المغة الفرنسية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذة ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
بف منصور صبيحة
1
رئيسة القسـ
بف عمار ربيعة
2
أستاذ
بموسات بومديف
3
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بف غبريط توفيق
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
مقنونيف عمارية
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بف ديمراد نصيرة
6
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
منصوري أسماء
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بموسات أماؿ
8
9
أستاذ مساعد قسـ "ب"
صالحي صالح الديف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  389مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة واألدب العربي بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يح ّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكّميػة اآلداب والمغات
 ًالمؤرخ في  17سبتمبر ،2015
بجامعة تممساف
ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
لمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ وا ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكّميػة اآلداب والمغات بجامعة أبو
بكر بمقايد-تممساف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكّميػة اآلداب والمغات بجامعة أبو
بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  389المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة واألدب العربي بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
العرابي لخضر
1
رئيس القسـ
ممياني دمحم
2
أستاذ
خالدي ىشاـ
3
أستاذ
بمقاسـ دمحم
4
أستاذ
فارسي عبد الرحمف
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
موالي بودخيمي سيدي عبد الرحيـ
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
محصر وردة
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عبد الكريـ لطفي
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
سالمي محفوظ
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  390مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
عموم التسيير بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية
 ًالمؤرخ في  11فيفري ،2015
وعموـ التسيير بجامعة تممساف ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  390المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم عموم التسيير بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
شريف نصر الديف
1
رئيس القسـ
مناد عمي
2
أستاذ
بوىنة عمي
3
أستاذ
كرزابي عبد المطيف
4
أستاذة
ثاب أوؿ عشعاشي وسيمة فطيمة
5
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
شميل عبد المطيف
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
قريش بف عالؿ
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
طفياني كمثومة
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بف عيسى أمينة
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  391مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
العموم التجارية بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد --تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية
 ًالمؤرخ في  27جانفي ،2015
وعموـ التسيير بجامعة تممساف ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمّيػة العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  391المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
العموم التجارية بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

مميكي سمير بياء الديف
قوراري عبد العزيز
طاولي مصطفى كماؿ
بف منصور عبد هللا
سنوسي قويدر
عمي بمحاج أحمد ياسيف عصاـ
بف عمر عبد الحق

أستاذ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  392مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم
االقتصادية بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد --تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمّيػة العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  27جانفي ،2015
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة تممساف ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمّيػة العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  392المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
العموم االقتصادية بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

مناقر نور الديف
سعيداني دمحم
بوثمجة عبد الناصر
بطاىر سمير
شعيب بغداد
بف شعيب نصر الديف
غربي ناصر صالح الديف
بف يشو فتحي

أستاذ محاضر قسـ "أ"،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قرار رقم ّ 393
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 ًالمؤرخ في  11فيفري ،2015
بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ّ
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقـــرار رقم 393
ّ
المجمس العممي لكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

1

بوثمجة عبد الناصر

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ

3

بف لولو سميـ بدر الديف

نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

سعيداني دمحم

رئيس قسـ العموـ االقتصادية

2
4
5
6
7
8
9

بف بوزياف دمحم

غناني عبد المطيف

مناد عمي

عميد الكّمية

نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسـ عموـ التسيير

قوراري عبد العزيز

مميكي سمير بياء الديف

مناقر نور الديف

 10شريف نصر الديف

 11طاولي مصطفى كماؿ
 12بف منصور عبد هللا
 13بطاىر سمير
 14بوىنة عمي

 15شميل عبد المطيف

 16بف عامر عبد الحق
 17بف يشو فتحي

 18بممقدـ مصطفى

 19بف حبيب عبد الرزاؽ

رئيس قسـ العموـ التجارية

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية

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

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

 20بندي عبد هللا عبد السالـ

مدير مخبر بحث

 22باركة زيف

مدير مخبر بحث

 21بونوة شعيب
 23طويل أحمد

 24شيوخ عائشة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مسؤولة مكتبة الكمية
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مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قرار رقم ّ 394
المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف
 ًالمؤرخ في  31أكتوبر ،2015
ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
لمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ وا ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقـــرار رقم 394
ّ
المجمس العممي لكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد – تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي
 1طوؿ دمحم
ّ
عميد الكّمية
 2كروـ بومديف
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 3حجوي غوتي
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 4بف عزة عبد القادر
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
 5ممياني دمحم
رئيس قسـ الفنوف
 6طرشاوي بمحاج
رئيس قسـ المغة اإلنجميزية
 7مورو وسيمة
رئيس قسـ المغة الفرنسية
 8بف عمار ربيعة
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي
 9العربي لخضر
رئيس المجنة العممية لقسـ الفنوف
 10بمبشير عبد الرزاؽ
رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية
 11حمزاوي حفيظة
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

بف منصور صبيحة
ميداوي دمحم
دنداف زوبير
مياجر نور الديف
رحوي حسيف
بف مالؾ حبيب
محي الديف عز الديف
مرتاض عبد الجميل
عباس دمحم
بف موسات بومديف
بف موسات سماعيل
موسوني دمحم
بمخير عثماف
غيتري سيدي دمحم
مرتاض دمحم
بوعمي عبد الناصر
بف مالؾ رشيد
خربوش عبد الرحمف
بممكي أميف
بف يمينة شريفة

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف
ّ
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة مكتبة الكمية

قسـ
قسـ
قسـ
قسـ
قسـ
قسـ

المغة واألدب العربي
المغة اإلنجميزية
المغة اإلنجميزية
الفنوف
الفنوف
المغة الفرنسية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  395مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الفنون بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفنوف بكّميػة اآلداب والمغات بجامعة تممساف
 ًالمؤرخ في  15جانفي ،2014
ّ

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكّميػة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد-
تممساف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكّميػة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد-
تممساف ،إبتداءا مف تاريخ  15جانفي  ،2014وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  395المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـم الفنون بكّميـة اآلداب والمغات جامعة أبو بكر بمقايد -تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
بف عيسى تيجيني
رئيس القسـ
طرشاوي بمحاج
أستاذ
رمضاف دمحم
أستاذ محاضر قسـ "أ"
خالدي دمحم
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بمبشير عبد الرزاؽ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بولنوار مصطفى
أستاذ مساعد قسـ "أ"
ساسي عبد الحفيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  396مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة اإلنجميزية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكّميػة اآلداب والمغات بجامعة
 ًالمؤرخ في  10سبتمبر ،2015
تممساف ّ
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكّميػة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر
بمقايد-تممساف.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمّيػة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر
بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  396المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة اإلنجميزية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
حمزاوي حفيظة
1
رئيس القسـ
مورو وسيمة
2
أستاذ
بف موسات اسماعيل
3
أستاذ
سرير الياـ
4
أستاذ
دراقي زوبير
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بممكي أميف
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
كرمة الشريف
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
مسعودي يوسف
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
مغاغي سميماف
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  397مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
الثروة الغابية بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
ّ
 2003الذي ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الثروة الغابية بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة وعموـ
 ًالمؤرخ في  14سبتمبر ،2014
األرض والكوف بجامعة تممساف ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الثروة الغابية بكمّيػة عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض
والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الثروة الغابية بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة وعموـ
األرض والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  397المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الثروة الغابية بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
مصطفاوي نور الديف
1
رئيس القسـ
حدوش دريس
2
بوىراوة رشيد طارؽ
أستاذ
3
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بريشي دمحم
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بف محيوؿ بف عمر
5
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
لطرش بمعروسي مجاىدي اسيا
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
شيخ دمحم
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بوشعور جابر جزار صبيحة
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  398مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم
األرض والكون بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
ّ
 2003الذي ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة
 ًالمؤرخ في  14مارس ،2016
وعموـ األرض والكوف بجامعة تممساف ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة وعموـ
األرض والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة
وعموـ األرض والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  398المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم عموم األرض والكون بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكونبجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذة ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
غالي نصيرة
1
رئيس القسـ
حبيب حكيـ
2
أستاذ
عزوني عبمة
3
أستاذ
بف صالح مصطفى
4
أستاذ
مروؾ عباس
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
قاسمي عمي
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
عداسي دمحم
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوسيف عبد القادر
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بمميوب عبد القادر
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  399مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
اإليكولوجيا والبيئة بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
ّ
 2003الذي ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإليكولوجيا والبيئة بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة
 ًالمؤرخ في  01مارس ،2016
وعموـ األرض والكوف بجامعة تممساف ّ
يـقـــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإليكولوجيا والبيئة بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة وعموـ
األرض والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإليكولوجيا والبيئة بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة وعموـ
األرض والكونبجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةأبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  399المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اإليكولوجيا والبيئة بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
بناباجينوري
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
1
رئيس القسـ
دمحم انور خميل
2
أستاذ
مرزوؽ عبد الصمد
3
أستاذ
حمادي عبد الرحمف العزوني
4
أستاذة
طالب أمينة
5
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
سطمبولي حسيبة
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بنديمراد دمحم
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف عامر نيار
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أحمد سفياف بوكمي حسف
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  400مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
الفالحة بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعةأبو بكر بمقايد-تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفالحة بكمّيػة عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض
 ًالمؤرخ في  21سبتمبر ،2014
والكوف بجامعة تممساف ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفالحة بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف
بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفالحة بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض
والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  400المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم فالحة بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
 1الييتوـ أحمد
رئيس القسـ
 2عمراني سيدي دمحم
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 3غزالوي بياء الديف
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 4بوكمي مراد
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 5بركة دمحم صميح
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 6عزي نور الديف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 7بف يوب نور الديف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قرار رقم ّ 401
لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوفً
المؤرخ في  02جواف ،2016
تممساف
بمقايد
بكر
أبو
بجامعة
ّ
يـقـــــرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف
بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميمكّمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرضوالكونبجامعة أبو
بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقـــراررقم 401
ّ
لكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإليكولوجيا والبيئة
 1طالب أمينة
ّ
عميد الكّمية
 2لحفة يوسف فريد
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 3محجوب توفيق
نائبة العميد المكّمفة بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 4بمعربي بف ميدي مريـ
رئيس قسـ البيولوجيا
 5بف عمار شييد حسيف
رئيس قسـ اإليكولوجيا والبيئة
 6خميل دمحم أنور
رئيس قسـ عموـ األرض والكوف
 7حبيب حكيـ
رئيس قسـ الفالحة
 8عمراني سيدي دمحم
رئيس قسـ لقسـ الموارد الغابية
 9حدوش إدريس
 10بنباجي نوري
رئيس المجنة العممية لقسـ اإليكولوجيا والبيئة
رئيسة المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف
 11عالي نصيرة
رئيس المجنة العممية لقسـ الفالحة
 12الييتوـ أحمد
رئيس المجنة العممية لقسـ الموارد الغابية
 13مصطفاوي نور الديف
رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا
 14مختاري نسيمة أماؿ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإليكولوجيا والبيئة
 15سطمبولي مزياف حسيبة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا
 16رحموف دمحم نجيب
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
 17لوكيدي بشرى
مصف األستاذية عف قسـ الفالحة
ّ
 18غزالوي سيدي دمحم بياء الديف ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الفالحة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الموارد الغابية
 19بركة دمحم صميح
ّ
 20بوىراوة رشيد طارؽ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الموارد الغابية
ّ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ األرض والكوف
ممثّل األساتذة ذوي
 21مروؾ عباس
ّ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ األرض والكوف
ممثّل األساتذة ذوي
 22عداسي دمحم
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 23شيخ دمحم
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 24بف يوب نور الديف
مديرةمخبر بحث
 25بوشريط عثماني زىية
مدير مخبر بحث
 26موسى بوجمعة بومديف
مدير مخبر بحث
 27عريبي مراد
مديرةمخبر بحث
 28مرزوؽ حفيظة
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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29
30
31
32
33

مرزوؽ عبد الصمد
بف صالح مصطفى
عبد الالوي حسايف كريمة
الداوي
شعباف صاري ّ
اليبيري كماؿ

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ مكتبة الكمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  402مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
عمم النفس بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ
 ًالمؤرخ في  03نوفمبر ،2015
االجتماعية بجامعة تممساف ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  402المؤرخ في  05أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم عمم النفس بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
بشالغـ يحي
1
رئيس القسـ
سيجمماسي دمحم األميف
2
أستاذ
مشربط عمي
3
أستاذ
فقيو العيد
4
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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5
6
7
8

بف عصماف جويدة
عطار سعيدة
طاشمة راضية
يحياوي نور اليدى

أستاذة
أستاذة
أستاذة
أستاذة

محاضرة قسـ "أ"
محاضرة قسـ "أ"
مساعدة قسـ "أ"
مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  403مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم عمم اآلثار بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ
 ًالمؤرخ في  10سبتمبر ،2014
االجتماعية بجامعة تممساف ّ

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  403المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم عمم اآلثار بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
بمحاج معروؼ
1
رئيس القسـ
نقادي سيدي دمحم
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
رزقي شرقي
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
دمحم بف حمو
4
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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5
6
7

ميتاري فايزة
جودي دمحم
بوزياني فاطمة الزىراء

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  404مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
العموم اإلنسانية بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذةبالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ
 ًالمؤرخ في  11سبتمبر ،2014
االجتماعية بجامعة تممساف ّ

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمّيػة العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بجامعة أبو بكربمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ
االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةأبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  404المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم اإلنسانية بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
بودومة عبد القادر
1
رئيس القسـ
عطار أحمد
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
مونيس بخضرة
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عياد احمد
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بمعربي دمحم
5
أستاذ مساعد قسـ "أ"
شيخ أدمحم
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
دليل دمحم بوزياف
7
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقم  405مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
العموم اإلسالمية بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ
 ًالمؤرخ في  18أكتوبر ،2015
االجتماعية بجامعة تممساف ّ

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ
االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ
االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  405المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم اإلسالمية بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
سيب خير الديف
1
رئيس القسـ
بمختير بومديف
2
أستاذ
ماحي قندوز
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
خميفي الشيخ
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بولخراص كريمة
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
حاج عيسى دمحم
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
دبيحي حياة
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف يوسفي بف عمي
8
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقم  406مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم التاريخ بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنة ،1989المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشتسنةالمتمـ،
الذييحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
2003
ّ
ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
 ًالمؤرخ في  11سبتمبر ،2014
بجامعة تممساف ّ

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكّميػة العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية بجامعة
أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمّيػة العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  406المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم التاريخ بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
مقنونيف شعيب
1
رئيس القسـ
العايب معمر
2
أستاذ
عبدلي لخضر
3
أستاذ
مبخوت بودواية
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
الغوتي بسنوسي
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بوشقيف دمحم
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
وىراني قدور
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
سي عبد القادر عمر
8
أستاذ مساعد قسـ "ب"
بولحية شيرزاد
9
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقم  407مؤّرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنة ،1989المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية بجامعة أبو
 ًالمؤرخ في  06أكتوبر ،2014
بكر بمقايد-تممساف ّ

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف 43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية بجامعة أبو
بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية بجامعة أبو بكر
بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طاىر حجار

المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقـــراررقم 407
ّ
المجمس العممي لكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذةذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االجتماعية
 1بشير دمحم
ّ
عميد الكّمية
 2حمزة شريف عمي
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 3باي بوعالـ
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 4بوجمة عبد المجيد
رئيس قسـ العموـ االجتماعية
 5بف تامي رضا
رئيس قسـ العموـ اإلسالمية
 6بمخيتر بومديف
رئيس قسمالعموـ اإلنسانية
 7عطار أحمد
 8سجمماسي دمحم األميف رئيس قسـ عمـ النفس
رئيس قسـ التاريخ
 9العايب معمر
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

نقادي سيدي دمحم
بوحسونالعربي
يشالغـ يحي
ماحي قندوز
مقنونيف شعيب
بمحاج معروؼ
بودومة عبد القادر
مداف دمحم
مشربط عمي
العيد فقيو
حاج عيسى دمحم
خميفي الشيخ
بمعربي دمحم
مونيس بخضرة
عبدلي لخضر
بسنوسي الغوتي
فيسة دمحم رابح
شرقي الرزقي
شيخ أحمد
دبيحي حياة
مبخوت بودواية
سعيدي دمحم
معروؼ بمحاج
سيب خير الديف
زريوح عبد الحق
بسعيد سوميشة

رئيس قسـ عمـ اآلثار
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية
رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية
رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ
رئيس المجنة العممية لقسـ اآلثار
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ مكتبة الكمية

العموـ االجتماعية
عمـ النفس
عمـ النفس
العموـ اإلسالمية
العموـ اإلسالمية
العموـ اإلنسانية
العموـ اإلنسانية
التاريخ
التاريخ
اآلثار
اآلثار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  408مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة الكيربائية واإللكترونيك بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
،1989
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ 94المؤرخ في  5فيفري  2011الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بكّميػة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بكمّيػة التكنولوجيا
 ًالمؤرخ في  27نوفمبر ،2014
بجامعة تممساف
ّ

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بكمّيػة التكنولوجيا بجامعة أبو
بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بكّميػة التكنولوجيا
بجامعة أبو بكر بمقايد -تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  408المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة الكيربائية واإللكترونيك بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
بف أحمد نصر الديف
1
رئيس القسـ
ممياني سيدي دمحم
2
أستاذ
شرقي ابراىيـ
3
أستاذ
شرميطي عمي
4
أستاذ
صاري زكي
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بومديف عبد المجيد
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
حاج عبد القادر دمحم أميف
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
العشعاشي جماؿ
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بريكسي نقاسة دمحم أميف
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قرار رقم ّ 409
لكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989المتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبموجب القرار رقـ  640المؤرخ في  9نوفمبر  ،2010الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميةالتكنولوجيا بجامعة تممساف،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف
 ًالمؤرخ في  5جانفي ،2017
ّ

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف 43و  44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

المؤرخ في  05أفريل  2017الذييحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقـــرار رقم 409
ّ
المجمس العممي لكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
مقنونيف عبد المطيف
ّ
اليندسة المدنية
عميد الكّمية
شيخ دمحم اميف
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
عبد الرحيـ دمحم األميف
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
سميماني بوعالـ عتو
رئيس قسـ اليندسة البيوطبية
كرعي سميـ
رئيس قسـ الري
بصديق مدني
رئيس قسـ اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ
ممياني سيدي دمحم
قنيفد عبد الرحيـ فاروؽ
رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس قسماليندسة المدنية
ميسومغبد الغاني
رئيس قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية
مرياح سيدي دمحم
رئيس قسـ اليندسةالمعمارية
ويسي دمحم نبيل
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة البيوطبية
بسعيد عبد الخفيع
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسةالمعمارية
جديد عبد القادر
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيربائية واإللكترونيؾ
بف احمد نصر الديف
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية
صايـ رشيد
رئيس المجنة العممية لقسـ الري
صديني عبد العالي
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية
بومشرة نذير
رئيس المجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية والالسمكية
شيخ بالد دمحم كبير
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة البيوطبية
دباؿ سيدي دمحم
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة البيوطبية
حاج سمماف زيف الديف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
عزي أحمد
ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

قرطي عبد إاله
أبوبكر نبيل
غنيـ عبد الرحمف
بوكمي حسف شريفة
مبيروؾ حياة
عميمي عبد الصمد
بف ديمراد فتحي طارؽ
كامش سمير
بوعزة بف يونس
حاج عبد القادر
حوتي فريد براىيـ
بف رمضاف دمحم
بريكسي رقيق فتحي
معط هللا دمحم
غماري فؤاد
كولوغي سياـ
لحسايني دمحم
شيخ عبد المجيد
شيبوب فالح عبد الغني
سمعاجي شكيب
حومات عبد الرحيـ
باغمي لطفي
شقاؼ عبد الحميد

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الري
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الري
ممّثمة األساتذة ذوي
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسةالمعمارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسةالمعمارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الكيربائية واإللكترونيؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الكيربائية واإللكترونيؾ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مديرمخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرةمخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ مكتبة الكمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  410مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم االتصاالت السمكية والالسمكية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989المتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية والالسمكية بكّميػة التكنولوجيا
 ًالمؤرخ في  20نوفمبر ،2014
بجامعة تممساف
ّ
يـقـــــرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية االتصاالت السمكية والالسمكية بكمّيػة التكنولوجيا بجامعة أبو
بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة االتصاالت السمكية والالسمكية بكّميػة
التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  410المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم االتصاالت السمكية والالسمكية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
 1شيخ بالد دمحم كبير
رئيس القسـ
 2بوعشة عبد الحفيع
 3ديمراد فتحي طارؽ
أستاذ
أستاذ
 4بوكمي حسف نور الديف
أستاذ
 5مرياح سيدي دمحم
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 6كامش سمير
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 7بنعدة بمقاسـ
أستاذ مساعد قسـ "ب"
 8كريـ فتح هللا
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 9مساوي جاللي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  411مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة المعمارية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989المتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
الذييحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
2003
ّ
ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  484المؤرخ في  17جويمية  2011الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاليندسة المعمارية بكّميػة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكّميػة التكنولوجيا بجامعة
 ًالمؤرخ في  15مارس ،2016
تممساف ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية اليندسة المعمارية بكّميػة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد-
تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكّميػة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر
بمقايد -تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  411المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة المعمارية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
جديد عبد القادر
1
رئيس القسـ
ويسي دمحم نبيل
2
أستاذة مساعدةقسـ "أ"
سالمي سعاد
3
أستاذ مساعد قسـ "أ"
خيموف رشيد
4
أستاذة مساعدةقسـ "أ"
جبار كريمة
5
أستاذ مساعد قسـ "أ"
مصار عبد القادر
6
أستاذة مساعدةقسـ "أ"
بف صافي خديجة
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
قاسمي أميف
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  412مؤرخ في 05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة البيوطبية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989المتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة البيوطبية بكّميػة التكنولوجيا بجامعة
 ًالمؤرخ في  16نوفمبر ،2014
تممساف ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة البيوطبية بكّميػة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر
بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة البيو طبية بكّميػة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر
بمقايد -تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقــرار رقم  412المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة البيوطبية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
بسعيد عبد الحفيع
1
رئيس القسـ
كرعي سميـ
2
أستاذ
بف عبد هللا دمحم
3
أستاذ
بريكسي رقيق فتحي
4
أستاذ
دباؿ سيدي دمحم
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
حاج سميماف زيف الديف
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مساعدي دمحم
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بحدادة عمر
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
خمخاؿ مراد
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قرار رقم ّ 413
المجمس العممي لكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989المتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  643المؤرخ في  9نوفمبر  ،2010الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميةالعموـ بجامعة تممساف،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف
ّ
 ًفي  21أفريل ،2016

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف 43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المع ّدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس العممي لكّمية العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقـــرار رقم 413
ّ
المجمس العممي لكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
تابتي بوفمجة
ّ
عميد الكّمية
بف قمة بمقاسـ
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مراد عبد الكريـ
رئيس قسـ الرياضيات
مبخوت بف ميمود
رئيس قسـ الفيزياء
حموني دمحم
رئيس قسـ الكيمياء
سمس شوقي
رئيس قسـ اإلعالـ اآللي
بف عمار عبد الكريـ
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات
يادي كريـ
رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء
بخشي اسماعيف
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء
عبد الرحيـ عمر
رئيسة المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
فتح هللا حجيمة
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ناصري ياسمينة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
بف يوسف بومديف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
خاليجي جماؿ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
زياني شريف شوقي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
مانع دمحم
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
برابح سيدي دمحم
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
قروزاف لطفي ابراىيـ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بوفاتح دمحم رضا
مديرمخبر بحث
عبد الالوي بومديف
مدير مخبر بحث
لياني بشير
شوكشو براىـ نور الديف مدير مخبر بحث
مديرةمخبر بحث
نقادي لطيفة
مدير مخبر بحث
ديدي فدوة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

بف منصور عبد الحميـ
بوشقيف دمحم
بجاوي المية
دحماني بف عمر
مختاري مميكة
ديدي دمحم أميف
منصوري عمي
غالـ سعيد
موريد طاىر
حارؽ يحي
كاميجامولنجي جوزيف
بمحرمة عبد القادر

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرةمخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرةمخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ مكتبة الكمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  414مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـم الكيمياء بكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989المتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّميػة العموـ بجامعة تممساف
ّ
 ً 5أفريل ،2016
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّميػة العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّميػة العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد -تممساف،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ممحــق بالقــرار رقم  414المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـم الكيمياء بكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
عبد الرحيـ عمر
1
رئيس القسـ
سمس شوقي
2
أستاذ
بدراف سومية
3
أستاذ
مخوخي بف عمر
4
أستاذ
مقمش سيدي دمحم
5
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
دريسي وسيمة
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بف عبد هللا دمحم
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف حامد لخضر
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
دايري تابت زاطمة أمينة
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  415مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الرياضيات بكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
متضمف تعييف أعضاء الحكومة،
وال
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989المتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّميػة العموـ بجامعة تممساف
ّ
 ًفي  14أفريل ،2016

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّميػة العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّميػة العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد-
تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ممحــق بالقــرار رقم  415المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـم الرياضيات بكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
فتح هللا حجيمة
رئيس القسـ
بف عمار عبد الكريـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
ديدي فدوة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
شيخ عزالديف
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
البراوي نبيمة
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مانع دمحم
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مصابيحي دمحم الحبيب
أستاذ مساعد قسـ "أ"
معط هللا حسيف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
تدالوي دمحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  416مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اإلعالم اآللي بكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989المتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكّميػة العموـ بجامعة تممساف
ّ
 ًفي  5أفريل ،2016

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكّميػة العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد-
تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكّميػة العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد-
تممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ممحــق بالقــرار رقم  416المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـماإلعالم اآللي بكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
فتح هللا حجيمة
رئيس القسـ
بف عمار عبد الكريـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
ديدي فدوة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
شيخ عزالديف
أستاذ محاضر قسـ "ب"
البراوي نبيمة
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مانع دمحم
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مصابيحي دمحم الحبيب
أستاذ مساعد قسـ "أ"
معط هللا حسيف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
تدالوي دمحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  417مؤرخ في  05أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الفيزياء بكّميـة العمومبجامعةأبو بكر بمقايد--تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
،1989
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّميػة العموـ بجامعة تممساف
ّ
 ً 11أفريل ،2016
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّميػة العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّميػة العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد -تممساف،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  05أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ممحــق بالقــرار رقم  417المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـم الفيزياء بكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان

االسم والمقـب

الرقم
1
2

بخشي سماعيف

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

لياني بشير

أستاذ

حموني دمحم

3
4

برايح عبد القادر

5

بف يوسف بومديف

بف دحماف دمحم فوزي

6
7
8

رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

براىيمي نبيل بدر الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

قارة وزاف لطفي إبراىيـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بوفاتح دمحم رضا

9

الصفـة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  09أفريل  2017يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسة التحضرية في عموم الطبيعة والحياة مستغانـم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،

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

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

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

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  373-13المؤرخ في  09نوفمبر سنة  ،2013المتضمف إنشاء المدرسةالتحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بمستغانـ،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  26أكتوبر سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدىالمدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة مستغانـ،

يـقـــــرر
المـادة األولى :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة مستغانـ،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:
 -01ليتيـ ميمود،
 -04بف طيفور نادية،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -02بارودي ليندة،
 -05زحاؼ أمينة،

 -03خواني نذير،
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األعضاء اإلضافيون:
 -01صحراوي رحمة،

 -03مرزوؽ فتيحة،

 -02بف دحماف ليمى،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة مستغانـ ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر
في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أفريل 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  09أفريل  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعـة دمحم الشريف مساعدية سـوق أىـراس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

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

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

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

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  245-12المؤرخ في  04جواف سنة  ،2012المتضمف إنشاء جامعػة سوؽأىراس،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  27أكتوبػر سنة  ،2016المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتػذة فيلجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة سػوؽ أىػراس،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  27أكتوبػر سنة  ،2016المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي العمػاؿ في لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة سػوؽ أىػراس،
 -نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدى جامعػػة سػوؽ أىػراس،

يـقـــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة دمحم الشريف مساعدية سػوؽ أىػراس،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون :
 -01عبد هللا عامر،
 -04قوبي فاطمة الزىراء،
 -07بموفي دمحم،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -02خياري حكيـ،
 -05طرابمسي سميـ،
 -08نويوة فريد،

 -03بوزيتوف جماؿ الديف،
 -06رحالية بالؿ،
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األعضاء اإلضافيون:
 -01مشاي دمحم نبيل،

 -02درايسية حسيف،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعػة دمحم الشريف مساعدية سػوؽ أىػراس ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الػذي سينشػػر فػي النشػرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أفريل 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  418مؤرخ في  12أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  400 -11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يححد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،ال سيما المادة  24منو.
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  24مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437

الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة طبقا لمجدوؿ
الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

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

حرر بالجزائر في  12أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

 بوراس أحمد عزايزية رابح -بوىالي دمحم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفة
رئيسا
عضو
عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
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-

بف المجات سميرة
بف قدوار صالح
بمطوـ بوعالـ
سماتي كماؿ
لعريبي عبد الوىاب
مزغيش فرحات
أورابح رشيد

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

 -2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
الوزير المكمف الطاقة،
الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،
الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة،
الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل.

الصفة

القطاع

 -كعبار ياسيف

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية،

 -تنيو سمير

عضو

عضو

 -شطيبي لبنة

عضو

 -تواتي سييمة

 -عياشي احمد عبد الحكيـ

عضو

 -فغموس نعيمة

عضو

 -درباؿ عمي

عضو

عضو

 -وازع نبيل

عضو

 -بوربعة فتحية

عضو

 -العرياف برىاف الديف

عضو

 -بف ساسي محسف أنيس

ممثمة منتخبة عف األستاذة لقسـ ىندسة المواد،

ممثمة منتخبة عف ألساتذة لقسـ ىندسةالطرائق،

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ وااللكتروتقني واآللية،

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التحضيري،
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف،
ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف،

ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  419مؤرخ في  12أفريل ،2017يعدل القرار رقم  220المؤرخ في  7جوان  2015الذي
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  477 91المؤرخ في  7جمادى الثانية عاـ  1412الموافق  14ديسمبر سنة 1991والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  4منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنةيحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة
 2011والذي ّ
 13منو،
-

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

 وبمقتضى القرار رقـ  220المؤرخ في  7جواف  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،المعدؿ.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

يـقـــــرر
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المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  220المؤرخ في  7جواف  ،2015المعدؿ والمذكور أعاله وتحرر
كما يأتي:
"المادة (............................... :1بدون تغيير).........................................

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،كما يمي:
األعضاء اآلخريف:
 السيد مريبعي الشريف  /مدير المركز، السيدة دروة غنية  /رئيسة المجمس العممي، السيد بمخضر أحمد  /مدير وحدة البحث ، السيد خربوش عبد الرحماف  /مدير وحدة بحث"." ...........................والباقي بدون تغيير."...........................
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  420مؤرخ في  12أفريل  ،2017يعدل القرار رقم  350المؤرخ في  12ماي  2013الذي
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  477-91المؤرخ في  7جمادى الثانية عاـ  1412الموافق  14ديسمبر سنة 1991والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،المعدؿ والمتمـ،

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

يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة
 2011والذي ّ
 21منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  350المؤرخ في  12ماي  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،المعدؿ.

يـقـــــرر
المــادة األولــى :تعػػدؿ المػػادة األولػػى مػػف الق ػرار رقػػـ  350المػػؤرخ فػػي  12مػػاي  ،2013المعػػدؿ والمػػذكور أعػػاله
وتحرر كما يأتي:
"المادة (............................... :1بدوف تغيير).........................................
تحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لمركػػز البحػػث العممػػي والتقنػػي لتطػػوير المغػػة العربيػػة،
كما يمي:
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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األعضاء بحكم القانون:
 السيد مريبعي الشريف  /مدير المركز، السيد بمخضر أحمد  /مدير وحدة البحث، السيد خربوش عبد الرحماف  /مدير وحدة بحث"." ...........................والباقي بدون تغيير."...........................
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  12أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  421مؤرخ في  12أفريل  ،2017يعدل القرار رقم  10المؤرخ في  03جانفي 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ،السيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  146-16المؤرخ في  17شعباف عاـ  1437الموافق 23مايو سنة 2016والمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة  ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى القرار رقـ  10المؤرخ في  3جانفي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركزالجامعي ببريكة،المعدؿ.
يـقـــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  10المؤرخ في  3جانفي ، 2017المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
-

عمارة سيف الديف
ميمودي جماؿ
عبيدات لحبيب
حالسي دمحم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  12أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكمف بالمالية،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
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-

سماعيمي الحاج
غزالي عبد العالي
مباركي مراد
خيدري ابراىيـ
كبور عمور
عيشاوي عبد المطيف

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
الوزير المكمف بالعدؿ،
الوزير المكمف بالتجارة،
الوزير المكمف بالثقافة،
الوالي.

" .........................................والباقي بدون تغيير."...................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  422مؤرخ في  12أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  125-15الم ػػؤرخ ف ػػي  25رج ػػب ع ػػاـ  1436المواف ػػق  14م ػػايو س ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة  21منو.
والذي ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  316-12المػػؤرخ فػػي  3ش ػواؿ عػػاـ  1433الموافػػق  21غشػػت سػػنة ،2012والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  21مف المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ 1432
الموافق  24نوفمبر سنة  2011والمذكور أعاله ،تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية كما يأتي:
بالنسبة لباحثي المركز:
 موسى عبد الرحماف رئيسا، كفوس عيسى، ىجرسي توفيق، بوحفص جودي، بمقادة رشيد، صاـ صبرينة، قاسي سميرة، شطاط ياسيف.بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز:
 قشواف دمحم، ولد حمو مالؾ، زرقة عبد المطيف، سطمبولي بودغاف أميف.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج:
 لميتي مصطفى، رمضاف عبد الرحيـ، لبو خير الدديف، بوخروب رابح.األعضاء بحكم القانون:
مدير المركز.
 بف كريد عبد الحقالمادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  12أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  423مؤرخ في  12افريل  ،2017يتضمن إنشاء وحدة
تطوير الطاقات المتجددة في المناطق القاحمة لدى جامعة الوادي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  21-15المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1437الموافق  30ديسمبر سنة ،2015المتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  243 -99المؤرخ في  21رجب عاـ  1420الموافق  31أكتوبر سنة ،1999الذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  257-99المؤرخ في  8شعباف عاـ  1420الموافق  16نوفمبر سنة ،1999الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  243-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012المتضمف إنشاء جامعة الوادي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خالؿ دورتيا المنعقدة شير ديسمبر
 ًسنة .2016
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  9مف المرسوـ التنفيذي رقـ  257-99المؤرخ في  8شعباف عاـ 1420
الموافق  16نوفمبر سنة  1999والمذكور أعاله  ،تنشأ لدى جامعة الوادي وحدة بحث بعنواف "وحدة
تطوير الطاقات المتجددة في المناطق القاحمة".
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  12أفريل 2017
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قرار رقم  424مؤرخ  17افريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الفيزياء بكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعمقبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،والمعدؿ والمتمـ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الفيزياء بكمية الفيزياء بجامعة العموـالمؤرخ في  05مارس ،2017
محمد بوضياؼ -وىراف ّ
والتكنولوجيا ّ

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الفيزياء بكمية الفيزياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا
محمد بوضياؼ – وىراف.
ّ
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الفيزياء بكمية الفيزياء بجامعة العموـ
محمد بوضياؼ – وىراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
والتكنولوجيا ّ
محمد بوضياؼ – وىراف،
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا ّ
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  424المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الفيزياء بكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف – وىران
الصفة
الرقم االسم والمقب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بوعمراف رسيد
1
رئيسة القسـ
شباح نعيمة (ـ) بسعي
2
أستاذ
بمبشير أحمد حفيع
3
أستاذ
حيادسي سعيد
4
أستاذ
أوكبداف عبد العزيز
5
أستاذة محاضرة قسـ (أ)
بف دلة سامية
6
أستاذ محاضر قسـ (أ)
ديب سامي أنيس أميف
7
أستاذة مساعدة قسـ (ب)
صايـ أسماء
8
أستاذة مساعدة قسـ (ب)
بف حموش سعدية
9
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قرار رقم  425مؤرخ  17افريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الفيزياء الطاقوية بكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف  -وىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعمقبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،والمعدؿ والمتمـ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء الطاقوية بكمية الفيزياء بجامعة العموـالمؤرخ في  05مارس ،2017
محمد بوضياؼ -وىراف ّ
والتكنولوجيا ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء الطاقوية بكمية الفيزياء بجامعة العموـ
محمد بوضياؼ – وىراف.
والتكنولوجيا ّ
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء الطاقوية بكمية الفيزياء بجامعة العموـ
محمد بوضياؼ – وىراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
والتكنولوجيا ّ
محمد بوضياؼ – وىراف،
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا ّ
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  425المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفيزياء الطاقوية بكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف – وىران
االسم والمقب

راشد جعفر
بيمولي سامية

آيت قاسي حسيف
شراؾ زينب
بمفار عباس
بمجياللي سيد أحمد
بمحاجي العيدية
محمد
بممكي ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفة

أستاذ محاضر قسـ (أ) ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ

أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ (أ)
أستاذ محاضر قسـ (أ)
أستاذ محاضر قسـ (ب)
أستاذة مساعدة قسـ (أ)
أستاذ مساعد قسـ (أ)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقم  426مؤرخ  17افريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
تكنولوجيا المواد بكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف  -وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعمقبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،والمعدؿ والمتمـ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ تكنولوجيا المواد بكمية الفيزياء بجامعة العموـالمؤرخ في  05مارس ،2017
محمد بوضياؼ -وىراف ّ
والتكنولوجيا ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ تكنولوجيا المواد بكمية الفيزياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا
محمد بوضياؼ – وىراف.
ّ
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ تكنولوجيا المواد بكمية الفيزياء بجامعة العموـ
محمد بوضياؼ – وىراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
والتكنولوجيا ّ
محمد بوضياؼ – وىراف،
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا ّ
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  426المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم تكنولوجيا المواد بكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف – وىران
الصفة
الرقم االسم والمقب
أستاذ  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1بوطاوس أحمد
رئيس القسـ
محمد
 2عدناف ّ
أستاذ
 3بف حميميبة مصطفى
أستاذ
 4حمزاوي سعد
أستاذ محاضر قسـ (أ)
 5زردالي مخطار
أستاذ محاضر قسـ (ب)
 6زياني نصير
 7بف عابد اليواري
أستاذ مساعد قسـ (أ)
أستاذ مساعد قسـ (أ)
 8بف بكريت جماؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقم  427مؤرخ  17افريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف  -وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعمقبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،والمعدؿ والمتمـ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
محمد
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الفيزياء بجامعة العموـ والتكنولوجياّ
المؤرخ في  05مارس ،2017
بوضياؼ -وىراف ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفيزياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
– وىراف.
محمد بوضياؼ
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفيزياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا ّ
– وىراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
حمد بوضياؼ – وىراف،
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا م ّ
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  427المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف – وىران
الصفة
االسم والمقب
رئيسة المجمس العممي لمكمية ،ممثمة األساتذة \وي
مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الفيزياء
بف دلة سمية
ّ
عميد الكمية
تبوف عبد الغني ميموني
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
بمقايد دمحم نور الديف
غموسي اليواري
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيسة قسـ ىندسة الفيزياء
شباح نعيمة (ـ) بسعي
رئيسة قسـ الفيزياء الطاقوية
بيمولي سامية
رئيس قسـ تكنولوجيا المواد
عدناف دمحم
رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الفيزياء
بوعمراف رشيد
رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء الطاقوية
واشد جعفر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

رئيس المجنة العممية لقسـ تكنولوجيا المواد
بوطاوس أحمد
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ديب أنيس سامي أميف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
بمفار عباس
ّ
ف األستاذية عف قسـ
أمير عيد إدريس
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ
ممثّل األساتذة ذزي
مصف األستاذية عف قسـ
قادري دحاف
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
حميد عائشة (ـ) فميتي
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
صايـ أسماء
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
غالب فتيحة
مدير مخبر بحث
بمبشير أحمد حفيع
مدير مخبر بحث
حمزاوي سعد
مدير مخبر بحث
بمعسري أحمد
مدير مخبر بحث
زكري نور الديف
مدير مخبر بحث
محمد الصغير
فرحات ّ
جغاؿ جموؿ سايح سيد أحمد مسؤوؿ المكتبة.

ىندسة الفيزياء
الفيزياء الطاقوية
الفيزياء الطاقوية
تكنولوجيا المواد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  428مؤرخ  17افريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات
بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف  -وىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعمقبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،والمعدؿ والمتمـ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآلليالمؤرخ في  16مارس ،2017
محمد بوضياؼ -وىراف ّ
بجامعة العموـ والتكنولوجيا ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة
محمد بوضياؼ -وىراف.
العموـ والتكنولوجيا ّ
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة
محمد بوضياؼ-وىراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
العموـ والتكنولوجيا ّ
محمد بوضياؼ – وىراف،
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا ّ
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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ممحق بقرار رقم  428المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف – وىران
الصفة
الرقم االسم والمقب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
شايمي رشيد
1
رئيس القسـ
تممساني منير
2
أستاذة
رحماني سميمة (ـ) ماحي
3
أستاذ
رحماني نور الديف
4
أستاذ محاضر قسـ (ب)
بكار سمير
5
أستاذة محاضرة قسـ (ب)
بف قمرة الزىراء
6
أستاذة مساعدة قسـ (أ)
بف عريبة سعدوف مخطارية
7
أستاذ مساعد قسـ (أ)
بف نوار عبد المجيد
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  429مؤرخ  17افريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
اإلعالم اآللي بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعمقبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،والمعدؿ والمتمـ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآلليالمؤرخ في  16مارس ،2017
محمد بوضياؼ -وىراف ّ
بجامعة العموـ والتكنولوجيا ّ

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة
محمد بوضياؼ -وىراف.
العموـ والتكنولوجيا ّ
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
محمد بوضياؼ-وىراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
بجامعة العموـ والتكنولوجيا ّ
محمد بوضياؼ – وىراف،
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا ّ
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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ممحق بقرار رقم  429المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم اآللي بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف – وىران
الصفة
الرقم االسم والمقب
أستاذة  ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
شوراقي سميرة
1
رئيسة القسـ
دخيسي لطيفة
2
أستاذ
محمد
3
بف يطو ّ
أستاذة
عمي باشا نعيمة (ـ) حاج سعيد
4
أستاذة
بف عمراف نصيرة
5
أستاذة محاضرة قسـ (أ)
مكاكية معزة زوليخة
6
أستاذة محاضرة قسـ (ب)
سمكة صديقة
7
أستاذة مساعدة قسـ (أ)
مقدـ جميمة
8
أستاذ مساعد قسـ (أ)
سي الطيب مصطفى
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  430مؤرخ  17افريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف  -وىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعمقبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،والمعدؿ والمتمـ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة العموـالمؤرخ في  16مارس ،2017
محمد بوضياؼ -وىراف ّ
والتكنولوجيا ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة العموـ
محمد بوضياؼ -وى ارف.
والتكنولوجيا ّ
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة العموـ
محمد بوضياؼ-وىراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
والتكنولوجيا ّ
محمد بوضياؼ – وىراف،
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا ّ
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ممحق بقرار رقم  430المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف – وىران
الصفة
االسم والمقب
رئيسة المجمس العممي لمكمية ،ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
فيزازي حضرية
ّ
عميد الكمية
جبار بشير
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
بممداني عبد الرحيـ
نائبة العميد المكمفة بالدراسات والمسائل المرتبكة بالطمبة
بف دوخة منير
رئيس قسـ الرياضيات
تممساني منير
رئيسة قسـ اإلعالـ اآللي
دخيسي لطيفة
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات
شايمي رشيد
رئيسة المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
شوراقي سميرة
دوار صونيا (ـ) راجف ممثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
حيبر جييدة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
بمقاضي خالد
ّ
ممّثمة عف قسـ األساتذة المساعديف
بوعزة حسناء
ممّثمة عف قسـ األساتذة المساعديف
مجاج ايماف
مدير مخبر بحث
بف يطو عبد القادر
مدير مخبر بحث
محمد
بف يطو ّ
مسؤولة المكتبة
كماف تركية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  432مؤرخ  17افريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
ىندسة الطرائق بكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي – أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمف
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 192المؤرخ في  09فيفري  2014الذي ّ
ّ
ىندسة الطرائق بكمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة أـ البواقي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ والعموـ التطبيقيةالمؤرخ في  01ديسمبر ،2015
بجامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة
العربي بف مييدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة
العربي بف مييدي -أـ البواقي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي  ،كل فيما
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  432المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي -أم البواقي
الصفة
الرقم االسم والمقب
أستاذ محاضر قسـ (أ) ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
زرماف أحمد
1
رئيس القسـ
عالمة فوزية
2
أستاذة محاضرة قسـ (ب)
بف دادة أحالـ
3
كواشي صابري
أستاذ محاضر قسـ (ب)
4
أستاذة مساعدة قسـ (أ)
فرحاتي أماؿ
5
أستاذة مساعدة قسـ (أ)
مشري غنية
6
أستاذة مساعدة قسـ (أ)
مغالوي فاطمة الزىراء
7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  433مؤرخ  17افريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
اليندسة الكيربائية بكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي – أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمف
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 191المؤرخ في  09فيفري  2014الذي ّ
ّ
اليندسة الكيربائية بكمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة أـ البواقي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ والعموـ التطبيقيةالمؤرخ في  01ديسمبر ،2015
بجامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة
العربي بف مييدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ والعموـ التطبيقية
بجامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي  ،كل فيما
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  433المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الكيربائية بكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي -أم البواقي
الصفة
االسم والمقب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
قميعة نور الديف
رئيس القسـ
عميبي عبد العالي
أستاذ
راىـ جماؿ
أستاذ
بارة كماؿ
أستاذة محاضر قسـ (أ)
مواتسي سييل
أستاذ محاضر قسـ (أ)
رشاـ جماؿ
أستاذ محاضر قسـ (ب)
بمقاسـ فراح الديف
أستاذ مساعد قسـ (أ)
ساكري جماؿ
أستاذ مساعد قسـ (أ)
جبابمة عمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  434مؤرخ  17افريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
اليندسة المدنية بكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي – أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمف
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في ّ 7

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

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 190المؤرخ في  09فيفري  2014الذي ّ
ّ
اليندسة المدئية بكمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة أـ البواقي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية العموـ والعموـ التطبيقيةالمؤرخ في  01ديسمبر ،2015
بجامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة

العربي بف مييدي -أـ البواقي.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة
العربي بف مييدي -أـ البواقي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي  ،كل فيما
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بقرار رقم  434المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية بكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي -أم البواقي

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقب

بوداود زيف الديف

الصفة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

فرحوف نور الديف

رئيس القسـ

بف عيوف فضيمة

أستاذة مساعدة قسـ (أ)

معماش عمار

أستاذ محاضر قسـ (ب)

بوجدير عبد الحكيـ

أستاذ مساعد قسـ (أ)

لوصيف دمحم

أستاذ مساعد قسـ (أ)

بمونيس راضية
عريبي سامية

أستاذة مساعدة قسـ (أ)
أستاذة مساعدة قسـ (أ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  435مؤرخ  17افريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق والعموم السياسية بجامعة العربي بن مييدي – أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمف
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 193المؤرخ في  09فيفري  2014الذي ّ
ّ
الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة أـ البواقي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة أـالمؤرخ في  01فيفري ،2016
البواقي ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة أـ
البواقي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي  ،كل فيما
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  435المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة أم البواقي
الصفة
االسم والمقب
أستاذ محاضر قسـ (أ) ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
مالوي ابراىيـ
رئيس القسـ
بركاني شوقي
أستاذ مساعد قسـ (أ)
دحدوح دمحم
أستاذة مساعدة قسـ (أ)
ابف زكري راضية
أستاذ مساعد قسـ (أ)
اليازيد عمر
أستاذة مساعدة قسـ (أ)
ذيب عمر
أستاذ مساعد قسـ (أ)
ناصري سفياف
أستاذة مساعدة قسـ (أ)
فواتحية حبارة
أستاذة مساعدة قسـ (أ)
مقراني جماؿ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  436مؤرخ  17افريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي  -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبةبف بوعمي – الشمف المؤرخ في  30جانفي ،2017
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف
بوعمي –الشمف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف
بوعمي – الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي  -الشمف ،كل فيما يخصو
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  436المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي – الشمف
الصفة
االسم والمقب
أستاذة محاضرة قسـ (أ) ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
فارس شييناز
رئيس القسـ
محمودي العربي
أستاذة
قوادري مصطفاوي سمية
أستاذ
واقد عبد هللا
أستاذ محاضر قسـ (أ)
بف سبيع بف صابر
أستاذة محاضرة قسـ (أ)
حنيني غنية
أستاذ محاضر قسـ (ب)
طيراوي دومة نعيمة
بف دريس اليواري
أستاذ مساعد قسـ (أ)
أستاذة مساعدة قسـ (ب)
جمولي دلة سياـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  437مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي  -الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب مم ّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بفبوعمي  -الشمف المؤرخ في  30جانفي ،2017
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف بوعمي
–الشمف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف
بوعمي  -الشمف  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي  -الشمف ،كل فيما يخصو
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  437المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي  -الشمف
الصفة
االسم والمقب
أستاذ محاضر قسـ (أ) ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بف يوسف الجياللي
رئيس القسـ
عمواش حاج
أستاذ
بممداني بشير
أستاذ محاضر قسـ (أ)
حجبار عبد القادر
أستاذ محاضر قسـ (أ)
زقاوي عبد هللا
أستاذ محاضر قسـ (أ)
محمد
بونعجة ّ
أستاذ محاضر قسـ (أ)
طالب رشيد
أستاذ مساعد قسـ (أ)
بويعقوب إسماعيل
أستاذ مساعد قسـ (أ)
بساعد طيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  438مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكترونيك بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي  -الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بفبوعمي  -الشمف المؤرخ في  08فيفري ،2017
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003ا ّ
لمعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف بوعمي–
الشمف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف
بوعمي  -الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي  -الشمف ،كل فيما يخصو
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  437المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم اإللكترونيك بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي  -الشمف
الصفة
االسم والمقب
أستاذ محاضر قسـ (ب) ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
قناد بومديف
رئيس القسـ
بف زواوي أحمد
أستاذ
بوخبزة عبد القادر
خويدمي ىواري
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
زيتوني أحمد
أستاذ محاضر قسـ "ب"
قضاي عبد هللا
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مداخي يوسف
أستاذ مساعد قسـ (أ)
بصديق بوبكر
أستاذ مساعد قسـ (أ)
عيساوي أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  439مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعةحسيبة بف بوعمي  -الشمف المؤرخ في  08فيفري ،2017
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003ا ّ
لمعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف
بوعمي -الشمف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة
بف بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي  -الشمف ،كل فيما يخصو
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  437المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي  -الشمف
الصفة
االسم والمقب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ (أ) ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
محمد
1
منداس ّ
رئيس القسـ
بف حمو عبد السوفي
2
أستاذ
بطاىر أحمد
3
أستاذ
لوكارفي العربي
4
أستاذ
طاىر عباس ميمود
5
أستاذ
زىموؿ حمو
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
قوادري بوجمطية أحمد
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
دقيش أحمد
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
محمد
9
بف بريؾ ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  440مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي  -الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف بوعمي  -الشمفالمؤرخ في  23فيفري ،2017
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف بوعمي –الشمف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف بوعمي – الشمف،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  440المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي  -الشمف
الصفة
االسم والمقب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني
زقاوي عبد هللا
ّ
عميد الكمية
عبدي بف عبد هللا
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
مالخي عبد القادر
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
محمد
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
حاج ميمود ّ
رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية
بف حمو عبد السوفي
رئيس قسـ اإللكترونقني
عمواش حاج
رئيس قسـ ىندسة الطرائق
محمودي العربي
رئيس قسـ اإللكترونيؾ
بف زواوي أحمد
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية
محمد
منداس ّ
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني
بف يوسف جياللي
رئيسة المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق
فارس شييناز
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ
قناد بومديف
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
زيداف إبراىيـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
مريـ بف زياف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ
طالب رشيد
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
غواولة عبد الحميد
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مالح حسف
مدير مخبر بحث
بممداني بشير
مدير مخبر بحث
واقد عبد هللا
مدير مخبر بحث
زىموؿ حمو
مدير مخبر بحث
طاىر عباس ميمود
مدير مخبر بحث
خميل عمي
مسؤولة المكتبة
عمواش زينة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قرار رقم  441مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لجامعة حسيبة بن بوعمي  -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ قس  14مارس ،2017
 وبناء عمى إرساؿ جامعة حسيبة بف بوعمي – الشمف رقـ ّ 33يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بف بوعمي – الشمف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بف بوعمي – الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم
1
2

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  441المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة
االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بن بوعمي  -الشمف
الصفة
االسم والمقب
مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
حسيف عبد القادر
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات
حبار عبد الرزاؽ

3

بولكباش بف سعيد

4
5
6
7
8
9

محمودي حساف
عراب أحمد
عبدب بف عبد هللا
قسوؿ عمر
الميمودي خالد
محمد
عشيط ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

والتكويف العالي في التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي
والتكويف العالي فيما بعد التدرج
التعاوف
والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية
نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية و

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو
عميد كمية التكنولوجيا
عميد كمية اليندسة المدنية والمعمارية
عميد كمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
عميد كمية عموـ الطبيعة والحياة
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10
11
12

بف نافمة قدور
سميماني الجميورية
ىاروف مجيد

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

دلو نور الديف
خمفوف حفيع
سعيدي جماؿ
محمد
زيداف ّ
آيت جيدة محند أمقراف
توزاف عبد القادر

26
27
28
29
30
31
32
33

محمد
منداس ّ
محمد
غريسي ّ
برانسي الطيب
راشد حبيب
طاىر عباس منير
بوطيبة عبد القادر
محمد
صبايحية ّ
أنساعد رضواف

23
24
25

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

محمد الصالح
بوقشور ّ
نوري منير
محمد
يحياوي ّ
زقاوي عبد هللا

محمد
حاج بف عمي ّ
عكوش كماؿ
طالب رشيد

قوريف حاج قويدر
محمد
قيطارني ّ
دحماني نور الديف
زغودة اسماعيل
رخروخ عبد الحميد
بمبولة مصطفى
محمد
زياف ّ
شايب الذراع بف يمينة
سي عمي أحمد
حفصاوي بف يوسف

بف سبع بوعبد هللا
محمد
داللي ّ
ختو فايزة
لونيس مراد
محمد
شمروؾ ّ
خرباش ياسمينة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
عميد كمية المغات األجنبية
عميد كمية اآلداب والفنوف

عميد كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
مدير معيد التربية البدنية والرياضية
رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا
رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية والمعمارية
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
رئيس المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
رئيس المجمس العممي لكمية المغات األجنبية
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

رئيس المجمس العممي لكمية التربية البدنية والرياضية
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية التكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية التكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية اليندسة المدنية والمعمارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية اليندسة المدنية والمعمارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية المغات األجنبية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية المغات األجنبية
ّ
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة الجياللي بونعامة – خميس مميانة
أستاذ بجامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا
مسؤولة المكتبة المركزية
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قرار رقم  442مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب –البميدة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  137-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة البميدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكمية عموـالمؤرخ في  09ديسمبر .2015
الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة ّ 1
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة سعد دحمب – البميدة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة سعد دحمب –البميدة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب – البميدة  ،1كل فيما يخصو
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بقرار رقم  442المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

لقسم البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة 1
االسم والمقب

الصفة

سعدي ليمى

رئيسة القسـ

حمايدي فمة

سعيدي فيروز

أستاذة محاضرة قسـ (أ) ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

أستاذة

قيطارني جماؿ

أستاذ

أوسعدو العربي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

وعراب سامية

الميدي إبتساـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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قرار رقم  443مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
البيوتكنولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  137-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة البميدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ا ّ
لمعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعةالمؤرخ في  09ديسمبر .2015
سعد دحمب – البميدة ّ 1
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا الق ارر إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعد
دحمب – البميدة . 1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعد
دحمب – البميدة  ، 1وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب – البميدة  ،1كل فيما يخصو
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  443المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيوتكنولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة 1
الصفة
الرقم االسم والمقب
أستاذ  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بف موسى مبروؾ
1
رئيسة القسـ
عالؿ بف فقيو ليمى
2
أستاذة
بف ريمة عتيقة
3
أستاذ
جازولي زىر الديف
4
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
شاوية شريفة
5
أستاذ محاضرة قسـ "أ"
براؼ عقيمة
6
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بابا عيسى كريمة
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
عباد دمحم
8
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قرار رقم  444مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  137-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة البميدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ بيولوجيات تجمعات الكائنات الحية بكمية عموـالمؤرخ في  26افريل .2015
الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة ّ 1
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيولوجيات تجمعات الكائنات الحية بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيولوجيات تجمعات الكائنات الحية بكمية عموـ
الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب – البميدة ،1كل فيما يخصو
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بقرار رقم  444المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم بيولوجيات تجمعات الكائنات الحية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة 1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقب

الصفة

قارة فاطمة الزىراء

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

بف جودي جماؿ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

رويبي عبد الحق

أستاذ محاضر قسـ "أ"

كايل غنية

عيساني بمقاسـ

شريف حميدة سعيدة
قديورة عبد المؤمف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيسة القسـ

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

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػػ

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

118

قرار رقم  445مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم التغذية الزراعية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة 1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  137-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة البميدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التغذية الزراعية بكمية عموـ الطبيعة والحياةالمؤرخ في  28ديسمبر .2015
بجامعة سعد دحمب – البميدة ّ 1
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التغذية الزراعية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعد

دحمب – البميدة .1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التغذية الزراعية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
سعد دحمب – البميدة  ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب – البميدة  ،1كل فيما يخصو
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  445المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

لقسم التغذية الزراعية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة 1

االسم والمقب

الصفة

حاج صادوؽ الطاىر

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

بوشعيب فوزي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

ميقاتمي سماعيف

رئيس القسـ

بف زكري زوىير

أستاذ محاضر قسـ "ب"

رمضاف سيدعمي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بوصبيعة نبيل

بوشاقور راضية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقم  446مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة 1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  137-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة البميدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب –المؤرخ في  28ديسمبر .2015
البميدة 1
ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب –
البميدة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب –
البميدة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب – البميدة ،1كل فيما يخصو
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  446المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب – البميدة 1
الصفة
الرقم االسم والمقب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
قيطارني جماؿ
1
ّ
البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية
عميدة الكمية
بف ريمة عتيقة
2
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
شاوية شريفة
3
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رويبي عبد الحق
4
رئيس قسـ التغذية الزراعية
ميقاتمي سماعيف
5
رئيسة قسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية
طايل غنية
6
رئيسة قسـ البيوتكنولوجيا
بف فقيو ليمى
7
رئيسة قسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية
سعدي ليمى
8
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

حاج صادوؽ الطاىر
قارة توني فاطمة الزىراء
بف موسى مبروؾ
حمايدي فمة
بف ربيحة فاطمة الزىراء
جازولي زىر الديف
مكالت عتيقة
بوشعيب فوزي
بابا عيسى كريمة
الميدي ابتساـ
سنوسي سيد أحمد
سعيدي فيروز
بمكحمة ىجيرة
سوكري وىيبة

رئيس المجنة العممية لقسـ التغذية الزراعية
رئيس المجنة العممية لقسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية
رئيس المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية
ممثّمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيوتكنولوجيا
ّ
ممثل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيوتكنولوجيا
ّ
ّ
ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية
األساتذة
مة
ممّث
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ التغذية الزراعية
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  447مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة سعد دحمب – البميدة 1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  137-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة البميدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة سعدالمؤرخ في  28ديسمبر .2015
دحمب – البميدة 1
ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة سعد دحمب– البميدة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة سعد دحمب–
البميدة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب – البميدة  ،كل فيما يخصو بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ممحق بقرار رقم  447المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة سعد دحمب – البميدة 1
الصفة
االسم والمقب
رئيس المجمس العممي لممعيد ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
شيخ الزواري مصطفى
ّ
اليندسة المعمارية
عميدة المعيد
محمد
سعيدي ّ
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مزرلقاد ريـ
مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد ّ
مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
محمد حسيف
آيت سعدي ّ
رئيس قسـ اليندسة المعمارية
طالب خميل
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية
بف زينب عمر
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية والتراث
شرقي سامية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ التعمير والعمراف
بف حموش مصطفى
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
محمد
حيرش ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
عبة عبد اإللو
فوفا عائشة أمينة (ـ) عبد الصمد مديرة مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة
مختار احدوقة بالؿ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  448مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم التييئة وىندسة الري بالمدرسة الوطنية العميا لمري
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  217-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري الى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبموجب القرار رقـ  196المؤرخ في  10فيفري  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالتييئة وىندسة الري بالمدرسة الوطنية العميا لمري،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التييئة وىندسة الري بالمدرسة الوطنية العميا لمريالمؤرخ في  29جانفي ،2017
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة
الموافق  14يونيو سنة ،2016
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التييئة وىندسة الري بالمدرسة الوطنية العميا لمري.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التييئة وىندسة الري بالمدرسة الوطنية العميا لمري،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمري ،كل فيما يخصو بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  448المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم التييئة وىندسة الري بالمدرسة الوطنية العميا لمري
الصفة
االسم والمقب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
حاج صدوؽ أحمد
رئيس القسـ
جوادر ذىبية
أستاذة
طوايبية بنينة
أستاذ
مييوبي مصطفى كماؿ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
ختاؿ الطاىر
أستاذ محاضر قسـ "ب"
زرواؿ أيوب
أستاذ مساعد قسـ "أ"
محمد دريدي
بف صالح ّ
أستاذ مساعد قسـ "ب"
بوالنح بونس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  449مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الري الحضري بالمدرسة الوطنية العميا لمري
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  217-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري الى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبموجب القرار رقـ  195المؤرخ في  10فيفري  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالري الحضري بالمدرسة الوطنية العميا لمري،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري الحضري بالمدرسة الوطنية العميا لمريالمؤرخ في  29جانفي ،2017
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة
الموافق  14يونيو سنة ،2016
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري الحضري بالمدرسة الوطنية العميا لمري.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري الحضري بالمدرسة الوطنية العميا لمري ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمري ،كل فيما يخصو بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  449المؤرخ في  17افريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الري الحضري بالمدرسة الوطنية العميا لمري
الصفة
االسم والمقب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
صالح بوعالـ
رئيس القسـ
عماري عبد اليادي
أستاذ
خوجات قصبة عمر
أستاذ محاضر قسـ "أ"
محمد
جالب ّ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
مدي ىند
أستاذ محاضر قسـ "ب"
ىاشمي عبد القادر
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
سعدوف سمرة
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
حولي سامية
محمودي يسرى
أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  450مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عمم االجتماع والديموغرافيا بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا بكمية العموـاالجتماعية واإلنسانية بجامعة زياف عاشور – الجمفة المؤرخة في  07و 14فيفري ،2017
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا بكمية العموـ االجتماعية
واإلنسانية بجامعة زياف عاشور – الجمفة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا بكمية العموـ االجتماعية
واإلنسانية بجامعة زياف عاشور – الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور-الجمفة ،كل فيما يخصو بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  450المؤرخ في  17افريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عمم االجتماع والديموغرافيا بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور – الجمفة
الصفة
االسم والمقب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
طمحة المسعود
1
رئيس القسـ
جمود رشيد
2
أستاذ
براىيمي أـ السعود
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سحواف عطا هللا
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
زبيري حسيف
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
طعبة سعاد
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
تومي بمقاسـ
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بف جدو خضرة فاطمة الزىراء
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  451مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عمم النفس والفمسفة بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس والفمسفة بكمية العموـ االجتماعيةواإلنسانية بجامعة زياف عاشور  -الجمفة المؤرخة في  06و 14فيفري ،2017
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس والفمسفة بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
بجامعة زياف عاشور  -الجمفة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  : 2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس والفمسفة بكمية العموـ االجتماعية
واإلنسانية بجامعة زياف عاشور  -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور-الجمفة ،كل فيما يخصو بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  451المؤرخ في  17افريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عمم النفس والفمسفة بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور  -الجمفة
الصفة
الرقم االسم والمقب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
حمداف بوصاليح
1
رئيس القسـ
بومانة دمحم
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
خةيمد أسماء
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سعد عبد السالـ
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
غريب حسيف
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بف لمبارؾ سومية
6
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بف الشيخ أسماء
7
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
ضيف فاطنة
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  452مؤرخ  17أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم اإلنسانية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور  -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعيةواإلنسانية بجامعة زياف عاشور  -الجمفة المؤرخة في  05و 14فيفري ،2017
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
بجامعة زياف عاشور  -الجمفة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
بجامعة زياف عاشور  -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور-الجمفة ،كل فيما يخصو بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  17أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بقرار رقم  452المؤرخ في  17افريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور  -الجمفة
الصفة
االسم والمقب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
لباز الطيب
1
رئيس القسـ
قوبع عبد القادر
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
محمد
3
حماـ ّ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
نايمي عبد القادر
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
مغدروي حساف
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
ذيب بديرينة
6
أستاذة مساعد قسـ "أ"
اليادي عامر
7
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
حميس عبد القادر
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  453مؤرخ في  18أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  211-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة  2008والمتضمفتحويل العميا لالساتذة المتخصصة في االداب والعموـ االنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو،
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  24مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.
المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  18أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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1
-

 األعضاء المعينون:االسم والمقب
بوقزاطة جماؿ
خنوؼ عزالديف
بولساف مولود
بداش ليمي
ياسف خير الديف
جبيمي دمحم

 - 2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

-

مريوش أحمد
نقيب عمر
بف طيفور بمقاسـ
بوطارف دمحم اليادي
بولنش بوجمعة
خالف نورية
سعيداني كماؿ
بقاح نياؿ
خشيش عصاـ الديف
دباش رحمة

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،
ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
القطاع

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ التاريخ والجغ ارفيا،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ الفمسفة،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ المغة الفرنسية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ المغة العربية وادابيا،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثمة منتخبة عف الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  454مؤرخ في  18أفريل  ،2017يعدل القرار رقم  40المؤرخ في  3فيفري 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  61-88المؤرخ في  4شعباف عاـ  1408الموافق  22مارس سنة  ،1988والمتضمفإنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  5منو،

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

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

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

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

 وبمقتضى القرار رقـ  40المؤرخ في  3فيفري  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزتنمية التكنولوجيات المتطورة ،المعدؿ،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

يـقـــــرر
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المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  40المؤرخ في  3فيفػري  ،2015المعػدؿ ،والمػذكور أعػاله وتحػرر
كما يأتي:
" المػ ػػادة األولػ ػػى(......................... :بػ ػػدوف تغييػ ػػر)،.........................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ،كما يمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
 السيدة زعاتري شابو أماؿ ،ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا، السيدة أبركاف مميكة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية، السيد تماـ دمحم ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني، السيد حسيني حاتـ ،ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ، السيد بوديسة كماؿ ،ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، السيد ريابي زاكي زىير ،ممثل عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، السيدة عويمر عاتيقة ،ممثمة عف المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقيا، السيد بريخ أكمي ،ممثل عف اتصاالت الجزائر.بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:

 السيدة بوزيد وردية.بالنسبة لمباحثين

 السيد طرايش دمحم، السيد سعدي عبد الحميـ.األعضاء اآلخرين:
 السيد جريداف ياسيف  /مدير المركز، السيد عمارة الياشمي  /رئيس المجمس العممي، السيد تواـ الطاىر  /مدير وحدة بحث، السيد زقادي عمور /مدير وحدة بحث "." ...........................والباقي بدون تغيير."...........................
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  455مؤرخ في  19أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة معسكر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفإنشاء جامعة معسكر ،المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  232المؤرخ في  25جويمية  ،2009والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـوالتكنولوجيا بجامعة معسكر ،المعدؿ والمتمـ.

يـقـــــرر
المـادة األولــى :تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  39مػف المرسػوـ التنفيػػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػػي  24جمػادى الثانيػة عػػاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة معسكر ،في الجدوؿ الممحق ليذا
القرار.

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

حرر بالجزائر في  19أفريل 2017

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة معسكر

اإلسم والمقب

الصفة

بف يوسف عبد الغاني

رئيس المجمس العممي لمكمية

بف ىمنة عمي

رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية

بممختار عبد القادر

رئيس قسـ ىندسة الطرائق

بوشكارة دمحم

اميف هللا العيد
عزاز الحبيب

عميد الكمية ،رئيسا

رئيس قسـ جذع المشترؾ
رئيس قسـ الري

شاوش جماؿ الديف

رئيس قسـ االلكتروتقني

خناثة رابح

مدير مخبر

دريس ميمود

رئيس قسـ اليندسة المدنية

بف ميموف يوسف

مدير مخبر

مرجي عمي

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ جذع المشترؾ

بميل عمي

مداح حاج ميمود

ولد الشيخ البحري

بكوسة سمير بمقاسـ

مدير مخبر

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الري

بف قويدر عمي مصطفى

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة الطرائق

ىواري دمحم سيد أحمد

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية

الكبير عبد القادر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ االلكتروتقني
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صنياجي ياسيف

دايخ عبد القادر

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

بف ثابت عبد القادر

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

غزاؿ توفيق

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

فداؽ الجياللي

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

بمحاج دمحم ياسر

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ جذع المشترؾ

بف يخمف بف عمر

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الري

المحمر دليمة

ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ اليندسة الميكانيكية

شاشوة فاطمة الزىراء

ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ ىندسة الطرائق

شراير ايماف

ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ اليندسة المدنية

موالؾ عبد القادر

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ االلكتروتقني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  456مؤرخ في  19أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس كمية العموم الدقيقة بجامعة معسكر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمف إنشاء جامعة معسكر ،المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  51المؤرخ في  20جانفي  ،2016والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ الدقيقةبجامعة معسكر.

يـقـــــرر

المـادة األولــى :تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  39مػف المرسػوـ التنفيػػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػػي  24جمػادى الثانيػة عػػاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ الدقيقة بجامعة معسكر.
المــادة  :2تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس كميػػة العمػػوـ الدقيقػػة بجامعػػة معسػػكر ،فػػي الجػػدوؿ الممحػػق ليػػذا
القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  19أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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اإلسم والمقب
يحياوي أحمد
بف مريـ خالد
رياف ىوارية
غراس حمو
بالجياللي غريسي
قوداش عبد هللا
غالـ هللا مداني
ىشماوي عائشة
رقيق بف دوخة عبد
معروؼ رضا
سقراس عبد القادر
بحميل منير
سحنوف دمحم
دبات فاطمة
مفتاح بوجالؿ
بختي دمحم أميف
تقار حمزة
قاللش سعاد
بف عثماف عبيد دمحم
جديد عثمانية
بوشناؽ أحمد
وذاف ابراىيـ
ىواري وليد

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم الدقيقة بجامعة معسكر
الصفة
عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيسة قسـ الفيزياء
رئيس قسـ الكيمياء
رئيس قسـ الرياضيات
رئيس قسـ اإلعالـ اآللي
مدير مخبر
مديرة مخبر
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الكيمياء
الكريـ
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الكيمياء
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفيزياء
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ اإلعالـ اآللي
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الرياضيات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الكيمياء
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الفيزياء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  457مؤرخ في  19أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

 ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39

منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمف إنشاء جامعة معسكر ،المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  230المؤرخ في  25جويمية  ،2009والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـالسياسية بجامعة معسكر.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــرر

المـادة األولــى :تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  39مػف المرسػوـ التنفيػػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػػي  24جمػادى الثانيػة عػػاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة معسكر ،في الجدوؿ الممحق
ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  19أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة معسكر
الصفة
اإلسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
 مسعودي رشيدرئيسة المجمس العممي لمكمية
 محمودي فاطمة الزىراءرئيس قسـ الحقوؽ
 عبد السالـ نور الديفرئيس قسـ العموـ السياسية
 بوداعة حاج مختارمدير مخبر
 عمري رشيدمدير مخبر
 حجاري دمحمممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ
 دحو مختارممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
 حجاب عبد هللاممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف
 بختي نفيسةممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 تفاح مختارممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 عوينات أمينةممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الحقوؽ
 بولحفة وىيبةممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ السياسية
 -بوعزة مختار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  465مؤرخ في  19أفريل  ،2017يتضمن إعالن نتائج
الدورة العشرين لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  131-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  03مايو سنة 2008المتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي البحث العممي،
 وبناء عمى القرار رقـ  349المؤرخ في  24ديسمبر 2009الذي يحدد تنظيـ المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيفوسيرىا ،السيما المادة  13منو ،
 وبناء عمى القرار رقـ  279المؤرخ في  14مارس  2017والمتضمف تشكيمة المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبناء عمى مصادقة المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف في دورتيا العشريف المنعقدة في  28مارس  ،2017عمىمحاضر اجتماعات فروعيا.
يـقـــــرر
المادة األولى :يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائيـ والمرتبوف حسب درجة االستحقاؽ ،مؤىموف لشغل رتبة مدير بحث.
فرع عموم الكون ،االرض والحياة:
المركز الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿ
مشاف جماؿ
فرع العموم والتكنولوجيا:
ميني يوسف
خموفي عبد الكريـ

المركز الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿ
مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

فـرع العموم األساسية:
جعفر جموؿ
بوحادة يوسف

مركز تنمية الطاقات المتجددة
مركز تنمية الطاقات المتجددة

فرع العموم االجتماعية واإلنسانية:
مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية
عباس مراد

المادة :2يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائيـ والمرتبوف حسب درجة االستحقاؽ مؤىموف لشغل رتبة أستاذ بحث قسـ أ.
فرع عموم الكون ،االرض والحياة:
المركز الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿ
بف سالـ رابح
مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية
خروبي عبد العزيز

فرع العموم والتكنولوجيا:
تساليت جياللي
فالحي وردة

مركز تنمية الطاقات المتجددة
مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

فـرع العموم األساسية:
رمضاني دمحم رضا
بف كريد عبد الحق
سالي سميرة
جكوف عبد الوليد
خرشي رزيقة
رامي عمي
بف جامع حسيف
شيخي مراد
عيساني مولود
شوشاف توفيق
عالـ عبد الكريـ
ولد عمروش سعيد
عمارة دمحم
خراط دمحم سمير
واضح نور الديف

مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية – الكيميائية
مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية
مركز البحث في تكنولوجي نصف النواقل لمطاقوية
مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
مركز تنمية الطاقات المتجددة
مركز التقنيات الفضائية
مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
مركز تنمية الطاقات المتجددة
مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
مركز تنمية الطاقات المتجددة
المركز الوطني لمدراسات واألبحاث المتكاممة لمبناء
مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
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فرع العموم االجتماعية واإلنسانية:
مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية
فرات كماؿ
المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعمـ اإلنساف والتاريخ
إدير سماعيل

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي والمدير العاـ لموكالة الفضائية الجزائرية ومديري
المؤسسات العمومية ذات الطابع العػممي والتكنولوجي المعنييف كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي
يسري مفعولو ابتداء مف  28مارس .2017
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  19أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  466مؤرخ في  25أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو (والية األغواط)
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  132-17المؤرخ في  9رجب عاـ  1438الموافق  6ابريل سنة ،2017والمتضمف تكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي ،بالنيابة ،مياـ الوزراء المترشحيف لالنتخابات التشريعية،

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

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  230-16المؤرخ في  29ذي القعدة عاـ  1437الموافق أوؿ سبتمبر سنة 2016والمتضمف إنشاء مركز جامعي بأفمو(والية األغواط)  ،السيما المادة  2منو،
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ 299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو(والية األغواط) .

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو(والية األغواط) طبقا لمجدوؿ الممحق
بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  25أفريل 2017

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ
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 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
 عمارة سيف الديف يوسف حفصي مراح عمي بربري الطاىر ناجوي مداني_ خميس عبدالعزيز
 عمراف دمحم المختار بنمنيعة ناصر نميمي دمحم قرزو مبروؾ - 2األعضاء المنتخبون:
اإلسم والمقب
 حداب صالح ألبية يوسف غفافمية ياسيف لعرابة دمحم عادؿتجيني دمحم شيخاوي بولفعة-عويفات عبدالحميد

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو(والية األغواط)
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوالي.
الييئة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

األساتذة لمعيد اآلداب والمغات،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  467مؤرخ في  25أفريل  ،2017يعدل القرار رقم  300المؤرخ في  24جوان 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  132-17المؤرخ في  9رجب عاـ  1438الموافق  6ابريل سنة ،2017والمتضمف تكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي ،بالنيابة ،مياـ الوزراء المترشحيف لالنتخابات التشريعية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  302-11المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  300المؤرخ في  24جواف  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركزالجامعي بتيبازة ،المعدؿ.
يـقـــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  300المؤرخ في  24جواف  ،2015المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
 بف برنو أمينة زدوري حميد زيكارة صوريا واعمي محند ارزقي اكروبركاف مينى ابراىيمي عبد الرشيد ىجاؿ دمحم عيساوي دمحم زبدة جيالني شاكر عبد الرحماف بوقرة سميماف -سريدي دمحم

حرر بالجزائر في  25أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوالي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  468مؤرخ في  25أفريل ّ ،2017
لقسم عموم اإلعالم واالتصال بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  252-09المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 277المؤرخ في  26مارس  2014الذي ّ
ّ
عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بالمدرسة الوطنية العميا
 ًلمصحافة وعموـ اإلعالـ المؤرخ في  15فيفري ،2017
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بالمدرسة الوطنية العميا
لمصحافة وعموـ اإلعالـ  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

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

حرر بالجزائر في  25أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مـؤرخ في  25أفريل  2017الذي ّ
ممحق بالقرار رقم  468ال ّ
المجنة العممية لقسم عموم اإلعالم واالتصال بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب
ابو القاسـ دالؿ
طايبي فاطمة زىراء
لمشونشي مبروؾ
حمزاوي حكيـ
بوقطاية نسيـ
بوشاقور جماؿ
جوزي مميكة
دمحم رفيق بف شريف
الكنز نادية زىور

الصفـة
أستاذة،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
أستاذة مشاركة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  469مؤرخ في  25أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  252-09المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 472المؤرخ في  10جويمية  2013الذي ّ
ّ
لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ
 ًالمؤرخ في  17جانفي ،2016
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

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

حرر بالجزائر في  25أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

مـؤرخ في  25أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  469ال ّ
المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم
الصفـة
االسم والمقـب
مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
بف زاوي عبد السالـ
التدرج والبحث العممي
اوشاف نادية
مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد ّ
التدرج والشيادات
جعروف عمي
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
مديرة مساعدة مكّمفة بالتّكويف المتواصل والعالقات الخارجية
بورناف فمة
رئيسة قسـ الصحافة
بوشعالة عمجية
رئيسة قسـ عموـ اإلعالـ
طايبي فاطمة الزىراء
رئيسة المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ
ابو القاسـ دالؿ
رئيس المجنة العممية لقسـ الصحافة
دريس شريف
ذوي مصف األستاذية قسـ الصحافة
فراحتية نواؿ
ممّثمة أساتذة ّ
ذوي مصف األستاذية قسـ عموـ اإلعالـ
لعالوي خالد
ممثّل أساتذة ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بوخالفة شويكرات
ممثّل عف األساتذة المساعديف
شعباني سعيد
مدير مخبر بحث
مصطفاوي بمقاسـ
أستاذ بجامعة الجزائر 3
بوعجيمي جماؿ
أستاذ بجامعة الجزائر 3
شاوش زبير رمضاف
مسؤوؿ المكتبة
لونيسي رفيق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  470مؤرخ في  25أفريل ّ ،2017
لقسم الصحافة بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  252-09المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ،
و
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 276المؤرخ في  26مارس  2014الذي ّ
ّ
الصحافة بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصحافة بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ
 ًاإلعالـ المؤرخ في  15فيفري ،2017
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الصحافة بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصحافة بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ
اإلعالـ  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

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

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

حرر بالجزائر في  25أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مـؤرخ في  25أفريل  2017الذي ّ
ممحق بالقرار رقم  470ال ّ
المجنة العممية لقسم الصحافة بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
شريف دريس
رئيسة القسـ
بوشعالة عمجية
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بوسجرة ليميا
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
زراري نجمة
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
لعجوزي سمية
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
تيماجير نريماف
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
غديري كريمة
أستاذ مساعد قسـ "ب"
دمحم سي بشير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  25أفريل  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعـة عبـاس لغـرور خنشمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  04جواف سنة  ،2012المتضمف إنشاء جامعػة خنشمة، نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  20فيفػري سنة  ،2017المتضمػف تزكيػة ممثمي العمػاؿ والموظفيػف اإلدارييػف فيلجنػة الخدمات اإلجتماعية مػف طرؼ الفرع النقابي إلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف لدى جامعػة خنشمة،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  22فيفػري سنة  ،2017المتضمػف تزكيػة ممثمي األساتػذة في لجنػة الخدمػاتاإلجتماعية مػف طرؼ الفرع النقابي لنقابة الوطنية لمألساتذة الجامعييف لدى جامعػة خنشمة،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  23فيفري سنة  ،2017المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىجامعة خنشمة،
يـقـــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة عبػاس لغػرور خنشمػة،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ6
األعضاء
-01
-04
-07

الدائمون:
بمغازي أميف،
بيتوف نصر الديف،
مرغـ يوسف،

األعضاء اإلضافيون:
 -01أونيسي بالؿ،

 -02زديرة دمحم لميف،
 -05بوجالؿ حساف،
 -08بف زعيـ سامي،
 -02نجار فوزي،

 -03بوزو لزىر مراد،
 -06بخة عبد الياني،
 -09شناقر شوقي،
 -03شيتور نصر الديف،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعػة عبػاس لغػرور خنشمػة ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  25أفريل 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  25أفريل  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى كميـة الطـب جامعـة الجزائـر1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  179-15المؤرخ في  11جويمية سنة  ،2015يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 209-84المؤرخ في  18أوت سنة  ،1984المتعمق بتنظيـ جامعػة الجزائر 1وسيرىا،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  15ديسمبر سنة  ،2016المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعماؿفي لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كميػة الطػب جامعػة الج ازئػر،1
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  15ديسمبر سنة  ،2016المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػاتاإلجتماعيػة لػدى كميػة الطػب جامعػة الج ازئػر،1
يـقـــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كميػة الطػب جامعػة الج ازئػر،1
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء
-01
-04
-07

الدائمون :
سيد إدريس نسيـ،
أعراب عبد الحكيـ،
برنوعبد القادر،

األعضاء اإلضافيون :
 -01خاخة سامية،

 -02حايل كماؿ،
 -05بوديس عبد الحكيـ،
 -08سعدوف نضيرة،
 -02مسعودي حساف،

 -03نمار رشيد،
 -06طاىير سييمة،
 -09برقوؽ دمحم،
 -03خربوش نبيمة،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد عميػد كميػة الطػب جامعػة الج ازئػر ،1بتنفيذ ىذا القػ ارر ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  25أفريل 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  26أفريل  ،2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  81-17المؤرخ في  15فيفري سنة  ،2017المتضمف تحويل المدرسة التحضيريةفي عموـ الطبيعة والحياة بالجزائر ،إلى مدرسة عميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  09مارس سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعماؿفي لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  09مارس سنة  ،2017المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػاتاإلجتماعيػة لػدى المدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية،
يـقـــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:
 -01عتسماف فاطمة،
 -04ابراىيمي لخضر،

 -02قندز رميمة،
 -05برامة ابتياج،

األعضاء اإلضافيون:
 -01سماعيل وىيبة،

 -02العيدودي المية،

 -03ابراىيمي دمحم إسالـ،
 -06بورزؽ عتيقة،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػدة مديػرة المدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية  ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر
في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  26أفريل 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  471مؤرخ في  27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضـاء
المجمس العممي لمعيد العمـوم بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب -عين تموشنت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  208-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008المتمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تموشنت،
ّ
المعدؿ و ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العم ػػوـ بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب-
 ًالمؤرخ في  21مارس ،2017
عيف تموشنت ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العم ػػوـ بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب -عيف تموشنت.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العم ػػوـ بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب -عيف
تموشنت ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بمحاج بوشعيب -عيف تموشنت ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

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

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار رقم  471المؤرخ في  27ألفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء
المجمس العممي لمعيد العمـوم بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب -عين تموشنت
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجمس العممي لممعيد
بوسالـ سماعيف
مدير المعيد
بمعربي لحسف
التدرج
عمارة دمحم
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
رئيس قسـ عموـ الطبيعة والحياة
مامي أنس
رئيسة قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
بوحمواف جميمة
رئيس قسـ عموـ المادة
ديف اليناني دمحم
أستاذ
بمحسف ميمود
أستاذ
حمودي أحمد
أستاذ
عبد السالـ بوسيف
أستاذ محاضر قسـ "أ"
مجاىدي سيدي دمحم الحبيب
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بف يحي كريمة
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
حمايدة خيرة
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
معمر إيماف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف زرباج عمي
أستاذ مساعد قسـ "أ"
مدجل منصور
أستاذ مساعد قسـ "ب"
بف طوط سفياف
مدير مخبر بحث
قاسمي صوفي
مدير مخبر بحث
مازوز دمحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  472مؤرخ في  27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 914المؤرخ في  24نوفمبر  2013الذي ّ
ّ
المعدؿ،
المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة سعيدة،
ّ
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات والفنوفً
المؤرخ في  02أكتوبر ،2016
سعيدة
الطاىر
الي
و
م
بجامعة
ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المع ّدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات والفنوف
بجامعة موالي الطاىر -سعيدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات والفنوف
بجامعة موالي الطاىر -سعيدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر -سعيدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقم  472المؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
ديف العربي
1
رئيس القسـ
زروقي معمر
2
أستاذ
جاللي بومديف
3
أستاذ
رويسات دمحم
4
أستاذ
طيبي أحمد
5
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
حاكـ عمارية
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
حمداد بف عبد هللا
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
كريـ بف سعيد
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
دخيل وىيبة
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  473مؤرخ في  27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم األدب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 915المؤرخ في  24نوفمبر  2013الذي ّ
ّ
المعدؿ،
األدب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة سعيدة،
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ األدب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات
 ًالمؤرخ في  02أكتوبر ،2016
والفنوف بجامعة موالي الطاىر -سعيدة ّ

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات والفنوف
بجامعة موالي الطاىر -سعيدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات والفنوف
بجامعة موالي الطاىر -سعيدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر -سعيدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقم  473المؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم األدب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

مسكيف دمحم ياسيف
سماعيل زوبير
وردي إبراىيـ
ماريف ميمود
لعروسي عمي
ميني نواؿ
بف حمو أميف

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قرار رقم  474مؤرخ في  27أفريل ّ 2017
لقسم المغة العربية وآدابيا بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  212-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج
و
ّ
الجامعة،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بالمدرسة العميا لألساتذة
 ًبقسنطينة المؤرخ في  07ديسمبر ،2015
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بالمدرسة العميا لألساتذة
بقسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  474المؤرخ في  27أفريل  2017الذي ّ
المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
حمروش إدريس
رئيس القسـ
فمكاوي رشيد
أستاذ
كعواف دمحم
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
مزعاش مراد
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
عموؿ إلياـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
عيمر سياـ
عيساوي عيسى
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
فياللي عراس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قرار رقم  475مؤرخ في  27أفريل ّ ،2017
لقسم العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  212-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج
و
ّ
الجامعة،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بالمدرسة العميا
 ًلألساتذة بقسنطينة المؤرخ في  07ديسمبر ،2015
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بالمدرسة العميا لألساتذة
بقسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  475المؤرخ في  27أفريل  2017الذي ّ
المجنة العممية لقسم العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
عبادة نجاة
1
رئيس القسـ
بف يحي عز الديف
2
أستاذ
زغيوة دمحم
3
أستاذ
بوسحابة محمود
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بودرع كاممة
5
بمور عز الديف
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بمقشي ريمة
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
وافق نواؿ
8
أستاذ مساعد قسـ "ب"
ايدير لميف
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  476مؤرخ في  27أفريل ّ ،2017
لقسم فيزياء -كيمياء بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  212-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج
و
ّ
الجامعة،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ فيزياء -كيمياء بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
 ًالمؤرخ في  07ديسمبر ،2015
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437

الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ فيزياء -كيمياء بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ فيزياء -كيمياء بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
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8

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  476المؤرخ في  27أفريل  2017الذي ّ
المجنة العممية لقسم فيزياء -كيمياء بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
االسم والمقـب
عناؽ بركاىـ
موسار ىنية
جدواني أماؿ
لعيدودي مولود
طبي وفاء
محمود بوبكري
برواؿ نادية
لموي رضواف

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  477مؤرخ في  27أفريل ّ ،2017
لقسم المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  212-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج
و
ّ
الجامعة،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
 ًالمؤرخ في  07ديسمبر ،2015
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  477المؤرخ في  27أفريل  2017الذي ّ
المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
االسم والمقـب
مراد سمية
بوشماؿ فالؾ
بوالشعير بوبة
جرافي لبنى
بوفنارة حناف
عوابدية رممة
صالحي عفاؼ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  478مؤرخ في  27أفريل ّ ،2017
لقسم الفمسفة بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  212-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج
و
ّ
الجامعة،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة المؤرخ
 ًفي  07ديسمبر ،2015
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437

الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الفمسفة بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
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حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  478المؤرخ في  27أفريل  2017الذي ّ
المجنة العممية لقسم الفمسفة بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
االسم والمقـب
خزار وسيمة
بف حديد عارؼ
دريس نعيمة
بف ميسي زبيدة
يخمف بمقاسـ
تواتي جياد
بوحوش وداد

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  479مؤرخ في  27أفريل ّ ،2017
لقسم التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  212-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج
و
ّ
الجامعة،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العميا لألساتذة
 ًبقسنطينة المؤرخ في  08ديسمبر ،2015
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
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حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  479المؤرخ في  27أفريل  2017الذي ّ
المجنة العممية لقسم التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة

االسم والمقـب
أمزياف حسيف
الواعر صبرينة
ساحمي دمحم
بوشامة ليديا
شريخي نبيل
نسيغاوي وافية
لبحور سميمة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  480مؤرخ في  27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم القانونية واإلدارية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة ،ال ّ
معدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

152

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ القانونية واإلدارية بكمية الحقوؽ والعموـ
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2017
السياسية بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ القانونية واإلدارية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ القانونية واإلدارية بكمية الحقوؽ والعموـ

السياسية بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  480المـؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم القانونية واإلدارية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب
شوايدية منية
العايب سامية
شاوش حميد
حميداني دمحم
نجار الويزة
بوقندورة عبد الحفيع
موشارة حناف

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  481مؤرخ في  27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
 وب ًالمؤرخ في  24جانفي ،2017
بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  481المـؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بوقنور اسماعيل
1
رئيس القسـ
حميداني سميـ
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
منصر جماؿ
3
أستاذ محاضر قسـ "ب"
زغوني رابح
4
أستاذ مساعد قسـ "أ"
سعدوف الياميف
5
أستاذ مساعد قسـ "أ"
قسوـ سميـ
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
لباؿ نصر الديف
7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  482مؤرخ في  27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  08ماي
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2017
 -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  08ماي

 -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  08ماي -1945
ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحـــق بالقــرار رقم  482المؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

منصر جماؿ

2

غزالني وداد

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ السياسية
ّ

4

كريبس نبيل

عميدة الكمية

فنيدس أحمد

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيسة قسـ العموـ القانونية واإلدارية

3
5
6
7

العايب سامية

حميداني سميـ

رئيس قسـ العموـ السياسية

شوايدية سامية

رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ القانونية واإلدارية

8

بوقنور اسماعيل

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية

9

نجاح عصاـ

بوقندورة عبد الحفيع

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ القانونية واإلدارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ القانونية واإلدارية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف

10

بوحسوف دمحم عمي

12

قسوـ سميـ

مثّل عف األساتذة المساعديف

13

بوصنبورة خميل

مدير مخبر بحث

11

14

العقوف إسمياف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  483مؤرخ في  27أفريل  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في ّأوؿ فيفري ،2017
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية

وعموـ التسيير بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقـرار رقـم  483المـؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

الصفـة

بضياؼ عبد المالؾ

رئيس القسـ

صاولي مراد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

شرياؽ رفيق

غردة عبد الواحد

معيزي جزيرة

بف شرشار عز الديف

كردوسي أسماء

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ
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قـرار رقم  484مؤرخ في  27أفريل  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
 ًالمؤرخ في ّأوؿ فيفري ،2017
وعموـ التسيير بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

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

تمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ والم ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ

التسيير بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقـرار رقـم  484المـؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

الرقم
1

االسم والمقـب

بوعزيز ناصر

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

بف الشيخ توفيق

رئيس القسـ

سماعمي فوزي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

بنية دمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"

7

براىمية نبيل

أستاذ مساعد قسـ "أ"

2
3
4
5

خروؼ منير

بعمي حمزة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  485مؤرخ في  27أفريل  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
 ًالمؤرخ في ّأوؿ فيفري ،2017
وعموـ التسيير بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ

التسيير بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  27أفريل 2017

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  485المـؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بورديمة سعيدة
جاليمية كريـ
خميل عبد الرزاؽ
غياط شريف
بولقصيبات محفوظ
عقوف عبد القادر
بف قيراط عبد العزيز

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

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

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  486مؤرخ في 27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 ًالمؤرخ في ّأوؿ فيفري ،2017
بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
بجامعة
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحـــق بالقــرار رقم  486المؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
االسم والمقـب

خميل عبد الرزاؽ
نعموف وىاب
طبايبية سميمة
زراولة رفيق
بضياؼ مالؾ
بف الشيخ توفيق
جاليمية كريـ
شرياؽ توفيق

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ
عميد الكمية

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ العموـ التجارية
رئيس قسـ عموـ التسيير
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

بوعزيز ناصر
بورديمة سعيدة
غردة عبد الواحد
صاولي مراد
خروؼ منير
حمداوي وسيمة

جريبي السبتي
بوناب دمحم
غياط الشريف
بوجريدة عبد الغاني

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
رئيسة المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  487مؤرخ في  27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
 ًالمؤرخ في  26جانفي ،2017
وعموـ المادة بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ المادة
بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ
المادة بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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ممحــق بالقـرار رقـم  487المـؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بوسطيمة نجيب
سقني سامي
بدراوي صالح
دبوش عمار
بولعراس حميد
غياط مراد
عريس دمحم الصالح

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  488مؤرخ في  27أفريل  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
اإلعالم اآللي بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
 ًالمؤرخ في  26جانفي ،2017
وعموـ المادة بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ
المادة بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ
المادة بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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ممحــق بالقـرار رقـم  488المـؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم اآللي بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

الرقم

1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

لعفيفي ياسيف
كواحمة زيف الديف
سريدي حميد
كواحمة دمحم نجيب
بف عميرة عادؿ
بورجيبة يمينة
بوربيع رياض

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  489مؤرخ في  27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة 08
 ًالمؤرخ في  13فيفري ،2017
ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة  08ماي
 -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة 08

ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

162

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

ممحــق بالقـرار رقـم  489المـؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
االسم والمقـب

حمدي ىدى
دخاخنة عبد الكريـ
طولقي الدي
عمي زومي محفوظ
زموري العياشي
عاتي مراد
شريط مريـ

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  490مؤرخ في  27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات
 ًالمؤرخ في  13فيفري ،2017
بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة

 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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ممحــق بالقـرار رقـم  490المـؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

الرقم

1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بمقاسـ دمحم أميف
حمامدية سمير
بيموؿ نور الديف
عيساوي صبرينة
ورتسي سمير
أبو عيسى سامي
مواسة عبد الحق

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  492مؤرخ في 27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم
الطبيعة والحياة بكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـ الطبيعة والحياة
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2017
وعموـ األرض والكوف بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ
األرض والكوف بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـ الطبيعة والحياة
وعموـ األرض والكوف بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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ممحــق بالقـرار رقـم  492المـؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

قطاؼ دمحم
مزروع الياميف
حوحامدي موسى
قروي ياسيف
بوصبيعة عصاـ
سميماني عتيقة
بوسناف حناف

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  493مؤرخ في  27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
اليندسة اإللكتروتقنية واألوتوماتيك بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة اإللكتروتقنية واألوتوماتيؾ بكمية العموـ
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2017
والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة اإللكتروتقنية واألوتوماتيؾ بكمية العموـ
والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة اإللكتروتقنية واألوتوماتيؾ بكمية العموـ
والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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ممحــق بالقـرار رقـم  493المـؤرخ في  27أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة اإللكتروتقنية واألوتوماتيك بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بابوري عبد السالـ
منداسي سفياف
بوناية كماؿ
لمزادمي أحسف
سباغ نور الديف
قوايدية السعيد
بوزيت عمي

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  494مؤرخ في  27أفريل  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
اليندسة المعمارية والعمران بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية والعمراف بكمية العموـ
 ًالمؤرخ في  25جانفي ،2017
والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية والعمراف بكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية والعمراف بكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  27أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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ممحــق بالقـرار رقـم  494المـؤرخ في  27أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المعمارية والعمران بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7

عمقمة جماؿ
بوجاىـ حسيف
العزري يوسف
حريدي فاطمة الزىراء
شرايطية دمحم
بوذراع مسعود
صالح صالح ىناء

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  02ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
قـرار رقم ّ 495
العموم االنسانية بكمية العموم االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  220-98المؤرخ في 13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنةالمتمـ،
 1998والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  195المؤرخ في  21مارس  ،2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالعموـ االنسانية بكمية العموـ االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االنسانية بكمية العموـ االجتماعية بجامعة
 ًالمؤرخ في  14سبتمبر ،2014
عبد الحميد ابف باديس مستغانـ ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االنسانية بكمية العموـ االجتماعية بجامعة عبد
الحميد ابف باديس مستغانـ.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االنسانية بكمية العموـ االجتماعية بجامعة عبد
الحميد ابف باديس مستغانـ ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  02ماي 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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مؤرخ في  02ماي  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
ممحـــق بالقـــرار رقم ّ 495
العموم االنسانية بكمية العموم االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8

مالفي عبد القادر
بمحضري بموفة
خالدي أمينة
غالـ عبد الوىاب
بوعمامة العربي
العماري بوجمعة
حمداد صبيحة
دمحمي نادية

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـؤرخ في  02ماي  ،2017يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء
قـرار رقم ّ 496
المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ابن باديس  -مستغانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  220-98المؤرخ في 13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنةالمتمـ،
 1998والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  187المؤرخ في  12جواف  2010الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلجامعة مستغانـ،
المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ
ّ
 ً 07مارس .2016
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ  ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ  ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  02ماي 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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مـؤرخ في  02ماي  ،2017الذي يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقـــرار رقم  496ال ّ
المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ابن باديس  -مستغانم

الرقم

االسم والمقـب

2

يحمى اليواري

3

غماري سيدي دمحم

4

بف دردوش نور الديف

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

قريدش عبد الحميد
بف مكي اليواري
جناد دمحم
لعثماني براىيـ

1

30
31
32
33
34
35
36

بمحاكـ مصطفى

عباسة الطاىر
برانيس عبد القادر
قيدوـ أحمد
باألطرش ىواري
بف قادة دمحم بف عمر
بف يشو الجياللي

بف قاصد عمي الحاج دمحم

بمعيدي بف حراث
بستاني بف عودة
حمبوش ميمود
مزياف دمحم األميف

بابا عبد القادر
بف جدية دمحم
بحوص عباس
حنيفي بناصر
بف قوة عمي
مدغري أحمد
حراف أميف
غماري عبد الحميد
ميمي مميكة
بختي عبد هللا

لعريض دمحم
فنيخ عبد القادر
ساجي عالـ
عتو الشارؼ
شريف طويل نور الديف
سيكوؾ قويدر
مناد الطيب

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل
والشيادات والتكويف في التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث
العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج

نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية

عميد كّمية
عميد كّمية
عميد كّمية

العموـ الدقيقة واألعالـ اآللي
العموـ والتكنولوجيا
العموـ الطبيعة والحياة
الحقوؽ والعموـ السياسية

عميد كّمية
عميد كّمية عموـ االقتصادية ،التجارية وعموـ التسيير
عميد كّمية العموـ االنسانية واالجتماعية
عميد كّمية المغات األجنبية
عميد كّمية العموـ الطبية
عميد كّمية اآلداب والفنوف
مدير معيد التربية البدنية والرياضية
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ الدقيقة واألعالـ اآللي
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ والتكنولوجيا
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ الطبيعة والحياة
رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية ،التجارية وعموـ التسيير
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ االجتماعية
رئيس المجمس العممي لكّمية المغات األجنبية
رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والفنوف
رئيس المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ الدقيقة واألعالـ اآللي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ الدقيقة واألعالـ اآللي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ والتكنولوجيا
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ والتكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية لكّمية العموـ االقتصادية ،التجارية وعموـ التسيير
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االقتصادية ،التجارية وعموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االجتماعية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االجتماعية
ّ
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ممياني الحاج

روباعي شرفي دمحم األميف

لطروش الشارؼ

بف عائشة حسيف
بف لكحل منصور
عطا هللا أحمد
بف ديدة مجاىد
بوحموفة أحمد
بف دوخة برابح
شعالؿ أحمد
فكراش نعيمة

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية
ّ
ممثل عف األساتذة المساعديف
ممثل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بالمركز الجامعي النعامة
أستاذ بجامعة البميدة2-
مسؤولة المكتبة المركزية
المغات األجنبية
المغات األجنبية
اآلداب والفنوف
اآلداب والفنوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم  497مؤرخ في  02ماي ّ ،2017
لمعيد الوقاية واألمن بجامعة مصطفى بن بولعيد – باتنة 2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  180-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015المتضمف إنشاء جامعة باتنة ،2
و
ّ
 وبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد الوقاية واألمف بجامعة مصطفى بف بولعيد –المؤرخ في  28فيفري ،2017
باتنة 2
ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الوقاية واألمف بجامعة مصطفى بف بولعيد – باتنة .2
تحدد القائمة االسمية لمعيد المجمس العممي لمعيد الوقاية واألمف بجامعة مصطفى بف بولعيد– باتنة ،2
المادة ّ :2
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد – باتنة ّ ،2
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  02ماي 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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ممحق بالقرار رقم  497المؤرخ في  02ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

المجمس العممي لمعيد الوقاية واألمن بجامعة مصطفى بن بولعيد – باتنة 2

االسم والمقب

نايت السعيد رشيد
صمادي حساف
بوغابة عبد العالي
بوبكر ليمى
بمعمى جماؿ
مودة دمحم
جغجغ عبد القادر
جبابرة مبارؾ
بف عبيد حسيف
بورمادة نور الديف
أونيسي عمر
حداد جماؿ
العيدوف عبد الباقي
ساؿ رشيد
أونيسي حساـ

الصفة

رئيس المجمس العممي لممعيد ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ األمف الصناعي
ّ

مدير المعيد
مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد ّ
رئيس قسـ الجذع المشترؾ
رئيس قسـ األمف الصناعي
رئيس قسـ البيئة
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ األمف الصناعي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيئة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيئة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم  498مؤرخ في  02ماي ّ ،2017
لمعيد عموم األرض والكون بجامعة مصطفى بن بولعيد – باتنة 2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  180-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015المتضمف إنشاء جامعة باتنة ،2
و
ّ
 وبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عموـ األرض والكوف بجامعة مصطفى بفالمؤرخ في  15ماي ،2016
بولعيد – باتنة 2
ّ
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ األرض والكوف بجامعة مصطفى بف بولعيد –
باتنة.2
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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تحدد القائمة االسمية لمعيد المجمس العممي لمعيد عموـ األرض والكوف بجامعة مصطفى بف بولعيد–
المادة ّ :2
باتنة  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد – باتنة ّ ،2
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

حرر بالجزائر في  02ماي 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار رقم  498المؤرخ في  02ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد عموم األرض والكون بجامعة مصطفى بن بولعيد – باتنة 2

االسم والمقب

يحياوي عبد الوىاب
قالة ميدي
بومعرافي بمقاسـ
عبد الحميد خديجة
بوحنة رابح
درياس طارؽ
جايز فؤاد
زرايب الصالح
حدة
دريدي ّ
مناني دمحم رضا
بف زرواؿ بمقاسـ
ظريفي نعيمة

الصفة
رئيس المجمس العممي لممعيد ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الجيولوجيا
ّ
مدير المعيد
مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الجغرافيا وتييئة اإلقميـ
رئيس قسـ الجيولوجيا
ممثل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الجيولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الجغرافيا وتييئة اإلقميـ
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الجغرافيا وتييئة اإلقميـ
ّ
مدير مخبر بحث
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  499مؤرخ في  02ماي ّ ،2017
لقسم الكيمياء بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
 وبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجمس العممي لقسـ الكيمياء بكمّية العموـ والتكنولوجيا بجامعةالمؤرخ في  18ماي ،2016
الشاذلي بف جديد – الطارؼ ّ
يـقـــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف
جديد – الطارؼ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمّية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف
المادة ّ :2

جديد – الطارؼ ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد – الطارؼّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  02ماي 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار رقم  499المؤرخ في  02ماي  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

الرقم
01
02
03
04
05
06
07

المجنة العممية لقسم الكيمياء بكّمية العموم والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بن جديد – الطارف
االسم والمقب

فرجاني سميـ
أيت بارة عادؿ
بوشارب فوزية
ساليمية وسيمة
ضياؼ إلياـ
بمعيد صورية
بوعسمة نبيمة

الصفة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـؤرخ في  02ماي  ،2017يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء
قـرار رقم ّ 500
المجمس العممي لجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في 21
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة أبو بكر بمقايد  -تممساف
ّ
 ًأفريل ،2016
يـقـــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أبو بكر بمقايد  -تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أبو بكر بمقايد  -تممساف  ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد  -تممساف  ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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1
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حرر بالجزائر في  02ماي 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

مـؤرخ في  02ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية
ممحق بالقرار رقم  500ال ّ
ألعضاء المجمس العممي لجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
جعفور مصطفى
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف
صباغ جماؿ
المتواصل والشيادات والتكويف في التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو
بف غبريط دمحم توفيق
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث
زنداقي جواد
العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية
طالب عبد السالـ
عميد كّمية العموـ
بف قمة بمقاسـ
عميد كّمية التكنولوجيا
شيخ دمحم أميف
نسيب بربار وحيد الديف عميد كّمية الطب
عميد كّمية اآلداب والمغات
كروـ بومديف
عميد كّمية العموـ االنسانية و العموـ االجتماعية
عمي حمزة شريف
عميد كّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بف بوزياف دمحم
بف سيمة ثاني بف عمي عميد كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
عميد كّمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف
لحفة بوسيف فريد
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ
تابتي بوفمجة
رئيس المجمس العممي لكّمية التكنولوجيا
مقنونيف عبد المطيف
رئيس المجمس العممي لكّمية الطب
بوعمو فؤاد
رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات
طوؿ دمحم
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ االنسانية و العموـ االجتماعية
بشير دمحم
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بوثمجة عبد الناصر
رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
رايس دمحم
رئيسة المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف
طالب أمينة
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ
بنواز الطيب
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ
قاليجي جماؿ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية التكنولوجيا
غنيـ عبد الرحمف
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية التكنولوجيا
جبار كريمة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية الطب
دمحم بف يوسف
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية الطب
ديب قاليجي مميكة
ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

دنداف زبير
ميداوي دمحم
زريوح عبد الحق
باي بوعالـ
كرزابي عبد المطيف

ماليكي سمير بياء الديف

بسعيد مراد
عياد دمحم سمير
شيخ دمحم
سطمبولي مزياف حسيبة
نعوـ مراد
باغمي عبد المطيف
حجي نور الديف

ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية اآلداب والمغات
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية اآلداب والمغات
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االنسانية واالجتماعية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االنسانية واالجتماعية
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ

مصف األستاذية عف كّمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
مصف األستاذية عف كّمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف
ممّثمة األساتذة ذوي
ّ

أستاذ بالمركز الجامعي -مغنية
أستاذ بمعيد العموـ التكنولوجية التطبيقية ISTA
مسؤوؿ المكتبة المركزية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  505مؤرخ في  07ماي  ،2017يعدل القرار رقم  32المؤرخ في  28جانفي 2015
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة قالمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  132-17المؤرخ في  9رجب عاـ  1438الموافق  6أبريل مايو سنة ،2017والمتضمف تكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي بالنيابة مياـ الوز ارء المترشحيف لإلنتخابات التشريعية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273 - 01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 – 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  203المؤرخ في  24جواف  ،2010والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـالسياسية بجامعة قالمة.
 وبمقتضى القرار رقـ  32المؤرخ في  28جانفي  ،2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽوالعموـ السياسية بجامعة قالمة.
يـقـــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  32المؤرخ في  28جانفي  ،2015والمذكػور أعاله ،كماىو محدد
في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  07ماي 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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اإلسم والمقب
-

غزالنى وداد
منصر جماؿ
العايب سامية
حميدانى سميـ
بوصنوبرة خميل
حسوف دمحم عمى
بوخميس سييمة
بوقندور إسماعيل
عالؿ ياسيف
حديداف سفياف
ورفمة أحمد
بمفرحى كريمة
مساعد نور الديف
تغري فاروؽ

قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة قالمة
الصفة

عميدة الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيسة قسـ الحقوؽ
رئيس قسـ العموـ السياسية
مدير مخبر
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الحقوؽ
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ السياسية
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الحقوؽ
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ السياسية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  506مؤرخ في  07ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  132-17المؤرخ في  9رجب عاـ  1438الموافق  6أبريل مايو سنة ،2017والمتضمف تكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي بالنيابة مياـ الوزراء المترشحيف لإلنتخابات التشريعية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39
منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12 - 09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمف إنشاء جامعة معسكر ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 – 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  231المؤرخ في  25جويمية  ،2009والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـاالقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة معسكر.
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة معسكر.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة
معسكر ،في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  07ماي 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والعموم التجارة وعموم التسيير بجامعة معسكر

اإلسم والمقب
 تشيكو فوزي مختاري فيصل سنوسي بف عومر حاج احمد دمحم بف عبيزة دحو ثابتي الحبيب شنيني عبد الرحيـ بوجرفة بناصر حسيني اسحاؽ بوشيخي دمحم رضا صفيح الصادؽ غريسي العربي بوحزاـ سيد احمد جيل دمحم عبد الوىاب نزىة بمميل عدة رفسي جموؿ بف يوسف العسة دمحم رضا -دحكاش حمد اياس

الصفة
عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيسة قسـ العموـ التجارية
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ عموـ التسيير
مدير مخبر
مدير مخبر
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ االقتصادية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ االقتصادية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ التجارية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ التجارية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عموـ التسيير
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ االقتصادية
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عموـ التسيير
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ التجارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  07ماي  ،2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى مدرسـة الدراسـات العميـا التجاريـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  223-08المؤرخ في  14جويمية سنة  ،2008المتضمف تحويل المعيد الوطنيلمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  330-09المؤرخ في  12أكتوبر سنة  ،2009المتضمف تغيير تسمية المدرسةالوطنية العميا لمتجارة،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  17ديسمبر سنة  ،2016المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعماؿفي لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مدرسة الدراسات العميا التجارية،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  17ديسمبر سنة  ،2016المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػاتاإلجتماعيػة لػدى مدرسة الدراسات العميا التجارية،
يـقـــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مدرسة الدراسات العميا التجارية،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:
 -01حدو الحاج عبد الكريـ،
 -04عيشوش صميحة،

 -02مراردة كماؿ،
 -05ديممي نجاة،

األعضاء اإلضافيون :
 -01بزطوط نسيمة،

 -02سايب فطيمة،

 -03لرباس سامية،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر مدرسة الدراسات العميا التجارية ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07ماي2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  509مؤرخ في  08ماي  ،2017يعدل القرار رقم  41المؤرخ في  3فيفري 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  61-88المؤرخ في  4شعباف عاـ  1408الموافق  22مارس سنة  ،1988والمتضمفإنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  132-17المؤرخ في  9رجب عاـ  1438الموافق  6أبريل مايو سنة ،2017والمتضمف تكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي بالنيابة مياـ الوزراء المترشحيف لإلنتخابات التشريعية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنةيحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة
 2011والذي ّ
 21منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى القرار رقـ  41المؤرخ في  3فيفري  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركزتنمية التكنولوجيات المتطورة،
يـقـــــرر
المــادة األولــى :تعػػدؿ المػػادة األولػػى مػػف الق ػرار رقػػـ  41المػػؤرخ فػػي  3فيفػػري  ،2015والمػػذكور أعػػاله وتحػػرر كمػػا
يأتي:
"المادة األولى(............................... :بدوف تغيير)،...................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ،كما يمي:
 بالنسبة لباحثي المركز:
رئيسا،
الياشمي
 عمارة خمفاويعبد الحميد،
محمود،
 بمحوسيفعبد الفتاح،
 حنتوت أزواويوىيبة،
جميمة،
 دومازسميرة،
 مساسيإسما،
 أكميدمحم مؤنس.
 عميـ بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز:
نوارة،
 عاشوردمحم،
 خوجةعبد الرزاؽ،
 قسوـسمير.
 كازويت بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج:
سفياف،
 سوكافطيب،
 دنيدنيدمحم،
 بورنافعبد الكريـ،
 دوفافدمحم.
 شرياط األعضاء بحكم القانون:
مدير المركز
ياسيف
جريداف
مدير وحدة،
الطاىر
 تواـمدير وحدة.
دمحم
 بنية حاجالمادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  08ماي 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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قـرار رقم  510مؤرخ في  08ماي  ،2017يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  132-17المؤرخ في  9رجب عاـ  1438الموافق  6أبريل مايو سنة ،2017والمتضمف تكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي بالنيابة مياـ الوزراء المترشحيف لإلنتخابات التشريعية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  398-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنةيحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا ،السيما المادتيف  20و 21منو،
 2011والذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  19-12المؤرخ في  15صفر عاـ  1433الموافق  9يناير سنة ،2012المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يـقـــــرر

المـــادة األولـــى :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  20مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  398-11المػػؤرخ فػػي  28ذي الحجػػة عػػاـ
 1432المواف ػػق  24ن ػػوفمبر س ػػنة  ،2011والم ػػذكور أع ػػاله ،يع ػػيف بص ػػفتيـ أعض ػػاء المجم ػػس العمم ػػي
لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
 السيدات والسادة:
رئيس المجمس العممي،
نور الديف
 قبوزعمار،
 تيمماتيفمختار،
 سي دمحم لطفيدمحم،
 خوجةرابح،
 خناثةسميـ،
 حسانيأسيا،
 حربيحبيبة،
 درياسجموؿ،
 جعفرنصر الديف،
 دماغشارؼ،
 شابو مواليفضيمة،
 بف عياشحساف،
 بمبشيردمحم،
 عزازنبيمة.
 أغانيـالمادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  08ماي 2017
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قـرار مؤرخ في  09ماي  ،2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لمفالحـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219-08المؤرخ في  14جويميػة سنة  ،2008المتضمػف تحويػل المعيػد الوطنػيلمفالحػة إلى مدرسة خارج الجامعة،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  26فيفري سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي الموظفيفاإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  26فيفري سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة في لجنةالخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  27فيفري سنة  ،2017المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػاتاإلجتماعيػة لػدى المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
يـقـــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون :
 -01بعمي شريف جماؿ،
 -04بقاؿ دمحم،
 -07اسماعيمي عبد الحميد،

 -02بورابعة دمحم،
 -05جاطوط فضيمة،

 -03طالح سياـ،
 -06لعمش عمي،

األعضاء اإلضافيون :
 -01مقدـ رضواف،

 -02مخفي مينة،

 -03حساـ نور الديف،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المــادة  :4يكمػػف السيػػد مديػػر المدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لمفالحػػة ،بتنفيػػذ ىػػذا الق ػرار ،الػػذي سينشػػر فػػي النشػرة الرسػػمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  09ماي2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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قـرار رقم  511مؤرخ في  10ماي  ،2017يعدل القرار رقم  595المؤرخ في  09جوان ،2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  021-01المؤرخ في  21رجب عاـ  0042الموافق  00مايو سنة ،2101والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  042-03المؤرخ في  5رجب عاـ  0044الموافق  2أبريل مايو سنة ،2103والمتضمف تكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي بالنيابة مياـ الوزراء المترشحيف لإلنتخابات التشريعية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  255-11المؤرخ في  00رجب عاـ  0022الموافق  02غشت سنة  2111الذييحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  01منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-14المؤرخ في  2رجب عاـ  0025الموافق  5يوليو سنة 2114والمتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  33-04المؤرخ في  04ربيع األوؿ عاـ  0040الموافق  41يناير سنة 2104الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  151المؤرخ في  15جواف  ،2102الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركزالجامعي بميمة.
يقــــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  151المؤرخ في  15جواف  ،2102والمذكور اعاله ،كما ىو محدد
بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -0األعضاء المعينون:
االسم والمقب
 حداد سميـ بومدمد غالـ الوافي دمحم حصيدة السبتي شرقي عبد الكريـ روابح عبد الناصر رمضاني عمي بمطوـ بوعالـ بريحي يوسف بوخاري إدريس -بوشبورة بادر

حـرر بالجزائر في  01ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة،
ممثل الوالي.

"..................................والباقي بدون تغيير.".....................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  512مؤرخ في  14ماي  ،2017يعدل القرار  355المؤرخ في  02أفريل 2017
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  202–40المؤرخ في  20ذي القعدة عاـ  0010الموافق  04غشت سنة  ،0540والمتعمقبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  042-03المؤرخ في  5رجب عاـ  0044الموافق  2أبريل مايو سنة ،2103والمتضمف تكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي ،بالنيابة ،مياـ الوزراء المترشحيف لإلنتخابات التشريعية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  235-14المؤرخ في  20جمادى الثانية عاـ  0020الموافق  24غشت سنة ،2114الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  43و45
منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  33 – 04المؤرخ في  04ربيع األوؿ عاـ  0040الموافق  41يناير سنة ،2104الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  324المؤرخ في  13أكتوبر  ،2104والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الرياضياتواإلعالـ اآللي بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
 وبمقتضى القرار رقـ  411المؤرخ في  12أفريل  ،2103الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس لكميةالرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

يقــــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  411المؤرخ في  12أفريل  ،2103والمذكور أعاله ،كما ىو محدد في
الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  04ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
الصفة
اإلسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
 جبار بشيررئيسة المجمس العممي لمكمية
 فيزازي حضريةرئيسة قسـ اإلعالـ اآللي
 دخيسي لطيفةمديرة مخبر
 بف عمراف نصيرةمدير مخبر
 بف يطو دمحمممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي
 بمقاضي خالد رحاؿ سيد احمد ىبريممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الرياضيات
 بف قمرة الزىرةممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات
 حمداوي عبد النورممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
 بف دىينة منادممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
 زناكي محمودوزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب

بف طيبة الغالي
سوسي اليوارية
بسباس شمس الديف
برفاس اسالـ

عف
عف
عف
عف

المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الطمبة لقسـ الرياضيات
الطمبة لقسـ اإلعالـ اآللي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  513مؤرخ في  17ماي  ،2017يحدد القائمة
اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  042-03المؤرخ في  5رجب عاـ  0044الموافق  2أبريل سنة  ،2103والمتضمفتكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي بالنيابة مياـ الوزراء المترشحيف لإلنتخابات التشريعية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  235-14المؤرخ في  20جمادى الثانية عاـ  0020الموافق  24غشت سنة ،2114يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  02منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-15المؤرخ في  3محرـ عاـ  0041الموافق  0يناير سنة  ،2115والمتضمفإنشاء جامعة أـ البواقي ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  33-04المؤرخ في  04ربيع األوؿ عاـ  0040الموافق  41يناير سنة ،2104الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  02مف المرسوـ التنفيذي رقـ  235-14المؤرخ في  20جمادى الثانية عاـ
 0020الموافق  24غشت سنة  ،2114المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أـ البواقي في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -0األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
 منصور خوجة فاتح مغالوي محفوظ عزود دمحم قوجيل كماؿ لعرج دمحم داسة مصطفى بوخاتـ كماؿوزارة التعميم العالي والبحث العممي

حـرر بالجزائر في  02ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
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بازيف عبد الحق
الساسي بوعزيز
مقداد ثابت
بعابشة نور الديف
شباح السعدي
بف طوباؿ عمي
بخوش نجيب
بوزوالغ عمي

 -2األعضاء المنتخبين:
اإلسم والمقب
 نموشي عبد الحق بوكثير جبار زىرور عقبة لعور صالح بوالعاـ بالؿ موجاري مسعود بمعابد ياسيف عشي فاتح حاتو ياسيف -منزري ضياء الحق

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

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوالي.

المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف

بالتجارة،
بالصناعة والمناجـ،
بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
بالسكف والعم ارف والمدينة،
باإلتصاؿ،
بالشباب والرياضة،
بالموارد المائية والبيئة،

الييئة
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة،
ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التكنولوجيا،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم قرار مؤرخ في  21ماي  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة تيسمسيمـت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  84-95المؤرخ في  22مارس سنة  ،1995المتضمف إنشاء الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  312-03المؤرخ في  14سبتمبر سنة
،2003
 بمقتضى القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في  17فيفري سنة  ،2016يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  26سبتمبر سنة  ،2016المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب أعضاء لجنة الخدماتاإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيسمسيمت،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  29سبتمبر سنة  ،2016المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنػة الخدمػاتاإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدمات الجامعية تيسمسيمت،
يقــــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية مديرية الخدمات الجامعية تيسمسيمت،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:
 -10ميقاديـ فتحي،
 -10بوعقميف منصور،

األعضاء اإلضافيون:
 -10بوزكري فاروؽ،

 -12سعدات يحيى،
 -11دىيل نور الديف،

 -14شنوي حمزة،

 -12نوقار خميفة،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية تيسمسيمت ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  21ماي2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  514مؤرخ في  23ماي  ،2017يعدل القرار رقم  727المؤرخ في  21جوان 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  132-17المؤرخ في  9رجب عاـ  1438الموافق  6أبريل سنة ،2017والمتضمف تكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي بالنيابة مياـ الوزراء المترشحيف لإلنتخابات التشريعية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  338-07المؤرخ في  19شواؿ عاـ  1428الموافق  31أكتوبر سنة ،2007والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا ،السيما المادة  4منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011يحدد القانوف األساسي ال نموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة 13
والذي ّ
منو.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  727المؤرخ في  21جواف  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث في البيوتكنولوجيا ،المعدؿ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يقـــــــــرر

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  727المؤرخ في  21جواف  ،2016المعدؿ والمذكور أعاله
وتحرر كما يمي:

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

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،كما يمي:

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :

 السيد قازد حساف ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا، -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، السيد أمير رضا عدناف ،ممثال عف الوزير المكمف بالطاقة، -السيد بف خديـ العيد ،ممثال عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

 السيد بف بمقاسـ عبد القادر ،ممثال عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، -السيد لباد حساف ،ممثال عف الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية"،

"(..............................والباقي بدون تغيير)."..................................

المادة  :2يكمف السيد األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  515مؤرخ في  23ماي  ،2017يعدل القــرار رقم  1140المؤرخ في  23نوفمبر 2014
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  60 -88المؤرخ في  4شعباف عاـ  1408الموافق  22مارس سنة  ،1988والمتضمفإنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  5منو،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  132-17المؤرخ في  9رجب عاـ  1438الموافق  6أبريل سنة ،2017والمتضمف تكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي بالنيابة مياـ الوزراء المترشحيف لإلنتخابات التشريعية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة
 13منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى لق ػرار رقـ  1140المؤرخ في  23نوفمبر  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةمركز تنمية الطاقات المتجددة ،المعدؿ.
يـقــــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  1140المؤرخ في  23نوفمبر  ،2014المعدؿ والمذكور أعاله
وتحرر كما يمي:

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

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة ،كما يمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

 السيد :سراي توفيق ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،
 السيد :مسعودي عبد هللا ،ممثل عف الوزير المكمف بالمالية،
 السيد :بف سالـ مرواف ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني،

 السيد :بف زايد فوزي ،ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة،

 السيد :صغيري إبراىيـ ،ممثل عف الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،

 السيدة :قريشي مميكة فضيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

"(..............................والباقي بدون تغيير)."..................................

المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  516مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

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

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

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
 ًالمؤرخ في أوؿ مارس ،2017
وعموـ التسيير بجامعة غرداية ّ
يـقــــــرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة غرداية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ

التسيير بجامعة غرداية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  516المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
لعمور رميمة
1
رئيس القسـ
طالب أحمد نور الديف
2
أستاذ
ىواري معراج
3
أستاذ
بمعور سميماف
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
زوزي دمحم
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
شرقي ميدي
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
خنيش يوسف
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بوقميمينة عائشة
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
سايح عبد هللا
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  517مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ا ّ
 2003الذي ّ
لمعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  248-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  06أفريل ،2017
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة غرداية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة غرداية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

بالقـرار رقـم  517المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
مصيطفى عبد المطيف
رئيس القسـ
عمي سعيد حمزة
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بوعبدلي أحالـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بف سانية عبد الرحماف
أستاذ محاضر قسـ "ب"
عمماوي أحمد
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بمخير فاطمة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف عربة فريد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف ساحة عمي
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عمراني طالؿ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  518مؤرخ في  23ماي  ، 2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  248-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية
 ًالمؤرخ في  09فيفري ،2016
واإلنسانية بجامعة غرداية ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
بجامعة غرداية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
بجامعة غرداية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  518المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
خواجة عبد العزيز
رئيس القسـ
بقادير عبد الرحماف
أستاذ محاضر قسـ "أ"
طويل دمحم
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أوالد حيمودة جمعة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
حجاج عمر
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بولعراس نور الديف
أستاذ محاضر قسـ "ب"
سعادة رشيد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوغالي حاجي
أستاذ مساعد قسـ "أ"
خطارة عبد الرحماف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  519مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يح ّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ 1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا
 ًالمؤرخ في  30نوفمبر ،2016
بجامعة زياف عاشور -الجمفة ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف
عاشور -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة زياف عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  519المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور -الجمفة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

موساوي مصطفى
قزراف الشيخ
جميطة بمخير
ىريمؾ عبد الرحماف
زوقار كماؿ
عزالوي دمحم
طاىيري عنتر

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  520مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ 1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 ًالمؤرخ في  30نوفمبر ،2016
زياف عاشور -الجمفة ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف
عاشور -الجمفة.
بجامعة
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية العموـ والتكنولوجيا

زياف عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  520المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
لمجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور -الجمفة

الرقم

االسم والمقـب

7

عطية أحمد

1
2
3
4
5
6

قتالة سميـ
عموط النعاس
بف عمارة دليمة
رابحي دمحم
بداوي دمحم
حاجي طارؽ

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  521مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ 1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
 ًالمؤرخة في  13و 14ديسمبر ،2016
بجامعة زياف عاشور -الجمفة ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة زياف
عاشور -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة
زياف عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  521المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور -الجمفة
االسم والمقـب

خروبي دمحم
جموعي عمر
براىيمي عمي
صولي لحسف
بف سطاؿ أحمد
سواعدية أحمد
دردور معمر

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  522مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ 1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة
 ًالمؤرخة في  13ديسمبر  2016و ّأوؿ فيفري ،2017
واإلعالـ اآللي بجامعة زياف عاشور -الجمفة ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ
اآللي بجامعة زياف عاشور -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة
واإلعالـ اآللي بجامعة زياف عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  522المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور -الجمفة

الرقم

1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

ىرماس ناجي
رويني عبد الغني
يونسي عبد الحفيع
بريكي المبروؾ
بوعبدلي دمحم
عباسي أحمد
نيار عطية

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  523مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة
 ًالمؤرخة في  13نوفمبر  2016و 21فيفري ،2017
زياف عاشور -الجمفة ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة زياف
عاشور -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي زياف عاشور -الجمفة،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحـــق بالقــرار رقم  523المؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور -الجمفة
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
1
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
قاسـ لخضر
ّ
عميد الكمية
مسممي فريد
2
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
سعدي سالمي
3
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
معاش مصطفى
4
رئيس قسـ الفيزياء
درويش يزيد
5
رئيس قسـ الكيمياء
جموعي عمر
6
7
رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
رويني عبد الغني
8
رئيس قسـ عموـ المادة
دردور معمر
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء
خروبي دمحم
9
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
ىرماس ناجي
10
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
براىيمي عمي
11
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
يونسي عبد الحفيع
12
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
نعاس عبد الكريـ
13
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بوعبدلي دمحم
14
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
خرخاش حياة
15
مدير مخبر بحث
فوضيمي مختار
16
مدير مخبر بحث
قديـ أحمد
17
18
مسؤولة المكتبة
بف عمية فتيحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  524مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية عموم المادة بجامعة ابن خمدون -تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةلمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ وا ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 221المؤرخ في  25فيفري  2014الذي ّ
ّ
الفيزياء بكمية عموـ المادة بجامعة تيارت،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف-
 ًالمؤرخ في  12مارس ،2017
تيارت ّ
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف -تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف-
تيارت ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف -تيارت ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  524المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية عموم المادة بجامعة ابن خمدون -تيارت
الصفـة
االسم والمقـب
بغداد رشيد
بف حواء شيرزاد
بمعربي الحبيب
رياف رابح
بوادي دمحم
سنوسي جماؿ الديف
حاليس لعجاؿ
طراري بف عيسى

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  525مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عموم المادة بجامعة ابن خمدون -تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
المؤرخ في  23مارس  2014الذي ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 263عموـ المادة بجامعة تيارت،
المؤرخ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف -تيارت
ّ
 ًفي  12مارس ،2017
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف -تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف -تيارت ،وفقا

لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف -تيارت ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحـــق بالقــرار رقم  525المؤرخ في في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم المادة بجامعة ابن خمدون -تيارت

الرقم

االسم والمقـب

8

قداري أحمد

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13
14
15
16

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

شعيب مسعود
ذىبي عبد القادر
باسعيد صالح
عجاج عز الديف
بف حواء شيرزاد
جخداف خالد
بغداد رشيد
يناهلل خميفة

بوادي دمحم
بف ىباؿ الحاج
حاليس لعجاؿ
بداوي دمحم
بوعزة عمار

بمعربي الحبيب
رابح قادة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيسة قسـ الفيزياء
رئيس قسـ الكيمياء
رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء

ممثّل
ممثّل
ممثّل
ممثّل

األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
عف األساتذة المساعديف

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مسؤوؿ المكتبة
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قـرار رقم  526مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العموم البيطرية بجامعة سعـد دحـمب -البميـدة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  137-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة
 1989و
ّ
البميدة،المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ البيطرية بجامعة سعػد دحػمب -البميػدة
 ًالمؤرخ في  07مارس ،2017
ّ 1
يـقــــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ البيطرية بجامعة سعػد دحػمب -البميػدة.1

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ البيطرية بجامعة سعػد دحػمب -البميػدة ،1
المادة ّ :2
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب -البميػدة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7

األستاذ دمحم مباركي

ممحـــق بالقــرار رقم  526المؤرخ في  23ماي  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العموم البيطرية بجامعة سعـد دحـمب -البميـدة 1

االسم والمقـب

صحراوي نعيمة
العفري دمحم
غربي سماعيل
يييمي عبد الكريـ
بمعمى رضا
يحي عاشور
عادؿ جالؿ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لممعيد ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ التعميـ في
ّ
الطور ما قبل السريري
مدير المعيد
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ التعميـ في الطور السريري
رئيس قسـ التعميـ في الطور ما قبل السريري
رئيس قسـ الطب والجراحة البيطرية والتكاثر الحيواني
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بربار عمي
تريكي يماني رشيد رضا
بشير باشا دمحم
منواري دمحم نبيل

8
9
10
11
12
13
14

جودي مصطفى
نابي مصطفى
بداني رياض

مصف األستاذية عف قسـ التعميـ في الطور ما قبل السريري
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
مصف األستاذية عف قسـ التعميـ في الطور السريري
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
مصف األستاذية عف قسـ التعميـ في الطور السريري
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الطب والجراحة البيطرية والتكاثر الحيواني
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحـدد القائمـة االسمية
قـرار رقم  527مؤرخ في  23ماي ّ ،2017
ألعضاء المجمس العممي لجامعة سعـد دحـمب -البميـدة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  137-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة البميدة،
 1989و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  13جويمية ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة سعػد دحػمب -البميػدة  1رقـ ّ 447
 ًيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سعػد دحػمب -البميػدة .1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سعػد دحػمب -البميػدة  ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا
القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب -البميػدة  ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

يحدد القائمـة االسمية
ممحــق بالقـرار رقـم  527المـؤرخ في  23ماي  2017الذي ّ
ألعضاء المجمس العممي لجامعة سعـد دحـمب -البميـدة 1

االسم والمقـب

عبادلية دمحم الطاىر

بوشنافة صايب نعيمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي
والبحث العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج
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3

سنوسي سيد أحمد

4

بوغداوي منور

5

أمقراف مصطفى

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف
المتواصل والشيادات والتكويف العالي في التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ
والتظاىرات العممية
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو

7

بف طيبة مصطفى

عميد كمية العموـ

أوكيد دمحم السعيد

عميد كمية الطب

العفري دمحم

مدير معيد العموـ البيطرية

6
8
9

بف سبتي مسعود

10
12

سعيدي دمحم

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

عميدة كمية عموـ الطبيعة والحياة

بف ريمة عتيقة

بف خدة أمينة

11

عميد كمية التكنولوجيا

مديرة معيد الطيراف والدراسات الفضائية
مدير معيد اليندسة المعمارية والتعمير

رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا

بومداف سعد

بميدية مصطفى

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ

بوحامد رابح

رئيس المجمس العممي لكمية الطب

رئيس المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة

قيطارني جماؿ

بف عودة زواوي براىـ

رئيس المجمس العممي لمعيد الطيراف والدراسات الفضائية

شيخ الزواوي مصطفى

رئيس المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية والتعمير

رئيسة المجمس العممي لمعيد العموـ البيطرية

صحراوي نعيمة

ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية التكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية التكنولوجيا
ّ

بف بميدية نجية

عيسات عبد القادر

شاللي عبد القادر

سيدامو دمحم

مقاتمي سماعيف

قارة تومي فاطمة الزىراء

بوخاتـ بف يحي
قداش شوقي

عاللي عبد الرزاؽ

الغة محند

شرقي سامية

فوفا عائشة

بشير باشا دمحم

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ

ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية الطب
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية الطب
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد الطيراف والدراسات الفضائية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد الطيراف والدراسات الفضائية
ّ

ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية والتعمير
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية والتعمير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد العموـ البيطرية
ّ

تريكي يماني رشيد

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد العموـ البيطرية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

بوىيشة دمحم

أستاذ بجامعة عمار ثميجي -األغواط

بنود سميـ

بف أشنيو كماؿ

بالي عبد الرحيـ

أستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

بف تريدي أنيسة

مسؤولة المكتبة المركزية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  528مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي بن مييدي -أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 ًالمؤرخ في  27فيفري ،2017
العربي بف مييدي -أـ البواقي ّ
يـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي
بف مييدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
العربي بف مييدي -أـ البواقي  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقــرار رقم  528المؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي بن مييدي -أم البواقي
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
قدور سكينة
1
رئيس القسـ
إدريسي سمير
2
أستاذة محاضر قسـ "أ"
عاشور الزىراء
3
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
طاوطاو رزيقة
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
كعب حاتـ
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
سوالمية حفيظة
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوترعة صالح
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بارودي سميرة
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
سالـ عبد الباسط
9
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  529مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي بن مييدي -أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي بف مييدي -أـ
 ًالمؤرخ في  27فيفري ،2017
البواقي ّ
يـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي بف مييدي -أـ

البواقي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقــرار رقم  529المؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي بن مييدي -أم البواقي

االسم والمقـب

نموشي عبد الحق
لراوي العممي
عداد راضية
عاشور الزىراء
إدريسي سمير
سعودي باديس
حمدوش مختار
قدور سكينة
مروش سارة
العممي المكي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

صف األستاذية عف قسـ المغة االنجميزية
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي م ّ

عميد الكمية
نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
رئيس قسـ المغة الفرنسية
رئيس قسـ المغة االنجميزية
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة االنجميزية
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي
ّ
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11
12
13
14

طاوطاو رزيقة
بوترعة صالح
بارودي سميرة
حمبمي فاتح

ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  530مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيئة
وىندسة المحيط بكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 1183المؤرخ في  21نوفمبر  2015الذي ّ
ّ
لقسـ البيئة وىندسة المحيط بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيئة وىندسة المحيط بكمية عموـ الطبيعة والحياة
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2017
وعموـ األرض والكوف بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقــــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة وىندسة المحيط بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ
األرض والكوف بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة وىندسة المحيط بكمية عموـ الطبيعة والحياة
وعموـ األرض والكوف بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ  1183المؤّرخ في  21نوفمبر  2015الذي ّ
المجنة العممية لقسـ البيئة وىندسة المحيط بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف بجامعة 08
ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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ممحــق بالقـرار رقـم  530المـؤرخ في  23ماي  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
البيئة وىندسة المحيط بكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
الرقم

1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بودالية صفياف
قصوري سمير
شنافي فراح
شماـ مبروؾ
بومعزة بوعالـ
رمضاني كماؿ
بعمي سميـ

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  531مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوفً
المؤرخ في  24جانفي ،2017
ػالمة
ػ
ػ
ػ
ػ
ق
1945
ماي
08
بجامعة
ّ
يـقــــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف
بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف بجامعة

 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ممحـــق بالقــرار رقم  531المؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

االسم والمقـب

شماـ مبروؾ
بف وارث جماؿ الديف
شرايرية منى
ق اررة نجود
مزروع اليميف
بومعزة عواطف
قصوري سمير
قطاؼ دمحم
سويكي ليندة
بودالية صفياف
بف جدو دليمة
نوار الطاىر
نجاح رياض
بف بمقاسـ صوفيا
روابحية كماؿ
حوحامدي موسى
شنافي فراح
بف عصماف كريمة

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيئة وىندسة المحيط
ّ

عميد الكمية
نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
رئيس قسـ عموـ الطبيعة والحياة
رئيسة قسـ البيولوجيا
رئيس قسـ البيئة وىندسة المحيط
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة
رئيسة المجنة العممية لقسـ البيولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسـ البيئة وىندسة المحيط
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيئة وىندسة المحيط
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  532مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عموم المادة بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 1178المؤرخ في  21نوفمبر  2015الذي ّ
ّ
لقسـ عموـ المادة بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ المادة بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
 ًالمؤرخ في  26جانفي ،2017
وعموـ المادة بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقــــــرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ المادة
بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ

المادة بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ 1178
المؤرخ في  21نوفمبر  2015الذي ّ
ّ
العممية لقسـ عموـ المادة بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ المادة بجامعة  08ماي -1945
ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  532المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم المادة بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

البريشي فاطمة
ماضي فتيحة
شطيبي صباح
قبايمية حبيبة
شقطمي سالـ
معيزي رفيق
سراج فارس

الصفـة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذة
أستاذة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  533مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ المادة بجامعة
 ًالمؤرخ في  26جانفي ،2017
 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة
ّ
يـقــــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ المادة بجامعة
 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ المادة بجامعة 08
ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

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

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحـــق بالقــرار رقم  533المؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

االسم والمقـب
سريدي حميد
مدور عثماف
سريدي عاشور
قباي حمزة
سقني سامي
ماضي فتيحة
كواحمة زيف الديف
بوسطيمة نجيب
البريشي فاطمة
لعفيفي ياسيف
حيتة عمارة
شاوي عبد الرزاؽ
قبايمية حبيبة
سريدي عمي
غياط مراد
قادري المكي
مرداس رشيد
نوار ليمى
شطيبي صباح
العقوف فاتح
بوفمفل أحمد
خمفي وحيدة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
ّ
عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الرياضيات
رئيسة قسـ عموـ المادة
رئيس قسـ اإلعالـ اآللي
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات
رئيسة المجنة العممية لقسـ عموـ المادة
رئيسة المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ المادة
ّ
مثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـ ـ
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قـرار رقم  534مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترونيك
واالتصاالت السمكية والالسمكية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 1180المؤرخ في  21نوفمبر  2015الذي ّ
ّ
لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية بكمية
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2017
العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة
ّ
يـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية بكمية العموـ
والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية بكمية
العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ 1180
المؤرخ في  21نوفمبر  2015الذي ّ
ّ

المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي
 -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  534المـؤرخ في  23ماي  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكترونيك واالتصاالت السمكية والالسمكية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
الرقم
1
2

االسم والمقـب

بف ناصر العياشي
بوعالؽ أحسف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
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3
4
5
6
7
8
9

رضاضعة صالح
بومعزة دمحم الصغير
بوجاىـ جميل

عابد جماؿ
بوروبة حسيف
دغماف حكيـ
بوعالؽ عبد الحميـ

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  535مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 1179المؤرخ في  21نوفمبر  2015الذي ّ
ّ
لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 ًالمؤرخ في  25جانفي ،2017
 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة
ّ
المادة

المادة
المادة
المادة

يـقــــــرر

األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي
 -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
 :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة 08
ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
 :3تمغى أحكاـ القرار رقـ 1179
المؤرخ في  21نوفمبر  2015الذي ّ
ّ
العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
 :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ممحــق بالقـرار رقـم  535المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
االسم والمقـب
عفوف عابد دمحم

نمامشة عبد الرفيق
بف حمزة دمحم الحسيف
سطحة حميد
بف جاب هللا مالؾ
بورجيبة طارؽ
ناجي عايدة ربعية
محمودي اوريدة
فريوي صالح

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  536مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية والري بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 1181المؤرخ في  21نوفمبر  2015الذي ّ
ّ
لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية العموـ والتكنولوجيا
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2017
بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ 1181
المؤرخ في  21نوفمبر  2015الذي ّ
ّ
العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  536المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية والري بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

نافع زىر الديف
بمعابد لزىر

بف مالؾ دمحم العربي
معاوي عمار
نواورية دمحم الصالح
روايقية عمار
بوثمجة فاتح
بف عمارة فاطمة الزىراء
خالدي نصيرة

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  537مؤرخ في  23ماي ، 2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 1182المؤرخ في  21نوفمبر  2015الذي ّ
ّ
لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2017
بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقــــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة 08
ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ 1182
المؤرخ في  21نوفمبر  2015الذي ّ
ّ
العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقـرار رقـم  537المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

الرقم

االسم والمقـب

6
7
8
9

بمباح أحمد
بميادي سميـ
حمالوي نصيرة
العقوف عمي

1
2
3
4
5

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

لحمر مصطفى
بوشريط سبتي
بزازي عبد الرزاؽ
يمس دمحم عثماف
قنفود صالح

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  538مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي -1945
 ًالمؤرخ في  08فيفري ،2017
ق ػ ػ ػ ػػالمة ّ
يـقــــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي -1945
ق ػ ػ ػ ػػالمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  08ماي -1945
ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحـــق بالقــرار رقم  538المؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

االسم والمقـب

يمس دمحم عثماف
قنفود دمحم
ماضي رفيق
موساوي عبد الكريـ

بمعابد لزىر
بوشريط سبتي
بوعالؽ أحسف
منداسي سفياف
نمامشة عبد الرفيق
بوجاىـ حسيف
نافع زىر الديف
لحمر مصطفى
بف ناصر العياشي
بابوري عبد السالـ
عفوف عابد دمحم
عمقمة جماؿ
معاوي عمار
روايقية عمار
بمباح أحمد
نميسي دمحم
سدراوي موسى

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ

عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ اليندسة المدنية والري
رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية
رئيس قسـ اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ
رئيس
رئيس
رئيس
رئيس
رئيس
رئيس
رئيس

قسـ ىندسة الطرائق
قسـ اليندسة المعمارية والعمراف
المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري
المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية
المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية
المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ
المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية والعمراف
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية
ّ
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

بوجاىـ بدر الديف
قاشي ميمود
بورجيبة طارؽ

بف جاب هللا مالؾ
محمودي اوريدة

بف عمارة فاطمة الزىراء

كشيدة سياـ
بوكروش عبد الياني
لمزادمي أحسف
رضاضعة صالح
بوجاىـ جميل
نواورية دمحم الصالح
بف حمزة دمحم الحسيف
سطحة حميد
ولعة نور الديف
بزازي عبد الرزاؽ
جاىمي حكيـ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مّثمة عف األساتذة المساعديف
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  539مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 ًالمؤرخ في  13فيفري ،2017
 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة
ّ
يـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة 08
ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  539المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

قيدوـ ميمود
العياشي عميار

بمعرج بمقاسـ
زرقيف فريدة
مومني السعيد
بدراوي عبد المجيد
بويراف وردة
قاشي صويمح
عثامنية أحالـ

الصفـة

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  540مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  08ماي  -1945قــالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثاني  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  08ماي -1945
 ًؤرخ في  13فيفري ،2017
ق ػ ػ ػ ػػالمة الم ّ
يـقــــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  08ماي -1945

ق ػ ػ ػ ػػالمة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة،

وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  08ماي  -1945ق ػ ػ ػ ػػالمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحـــق بالقــرار رقم  540المؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  08ماي  -1945قــالمة

االسم والمقـب

طولقي الدي
بوميرة عبد العزيز
العقوف عبد الحق
آيت قاسي أعمر
عميار العياشي
دخاخنة عبد الكريـ
حمامدية سمير

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية
ّ

عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
رئيس قسـ المغة اإلنجميزية
رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية

8
9
10

قيدوـ ميمود
حمدي ىدى
بمقاسـ دمحم أميف

12

بمعرج بمقاسـ

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية
رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي
ّ

13

موات نادية

ممّثمة عف األساتذة المساعديف

15

فريعف نور الديف

11

14

زرقيف فريدة

زقادة شوقي

مثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  541مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التنقيب وميكانيك
الورشات البترولية بكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التنقيب وميكانيؾ الورشات البترولية بكمية
 ًالمؤرخ في 04أكتوبر
المحروقات والطاقات المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة
ّ
،2016
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنقيب وميكانيؾ الورشات البترولية بكمية المحروقات
والطاقات المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنقيب وميكانيؾ الورشات البترولية بكمية المحروقات
والطاقات المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا
القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

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

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  541المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التنقيب
وميكانيك الورشات البترولية بكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

لغريب يوسف
خميفة الشريف
عبيدي سعد عيسى
غربي عبد الرزاؽ
زياري صابر
فنازي بالؿ
ىالؿ يزيد

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  542مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطاقات
المتجددة بكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطاقات المتجددة بكمية المحروقات والطاقات
 ًالمؤرخ في  10أكتوبر ،2016
المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ّ

يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقات المتجددة بكمية المحروقات والطاقات المتجددة
وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقات المتجددة بكمية المحروقات والطاقات
المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  542المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الطاقات المتجددة بكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب
بوشكيمة بشير
زرواطي عمي
درنوني أدمحم
بف منيف جماؿ
شروؼ عمر
معمور حسيف
نصيب ىشاـ
قرعيش جمعة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  543مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم األرض
والكون بكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

219

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكمية المحروقات والطاقات
 ًالمؤرخ في  04أكتوبر ،2016
المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ّ
يـقــــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكمية المحروقات والطاقات المتجددة
وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكمية المحروقات والطاقات
المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم 543المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عموم األرض والكون بكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بوالصمصاؿ بوعالـ
1
رئيس القسـ
بمقصير دمحم الصالح
2
أستاذ
حسيني مسعود
3
أستاذ
جيدؿ دمحم
4
أستاذ
زدوري عزيز
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مجاني فتحي
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
شريف أميف
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
قشيشد رابح
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  544مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم إنتاج
المحروقات بكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

220

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ إنتاج المحروقات بكمية المحروقات والطاقات
 ًالمؤرخ في  11أكتوبر ،2016
المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ّ

يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إنتاج المحروقات بكمية المحروقات والطاقات المتجددة
وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إنتاج المحروقات بكمية المحروقات والطاقات المتجددة
وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  544المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
إنتاج المحروقات بكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

حمزوي الوناس
عمي زروقي أحمد
حاج السعيد عبد القادر
دادف عبد الغفور
غريب توفيق
لبطاحي حميد
دادة سعادة
غربي إبراىيـ

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  545مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية والري بكمية العموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبنا ًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية العموـ التطبيقيةالمؤرخ في  26أكتوبر ،2016
بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ّ
يـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية العموـ التطبيقية بجامعة
قاصدي مرباح -ورقمػة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية العموـ التطبيقية بجامعة
قاصدي مرباح -ورقمػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  545المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري بكمية العموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بوطوطاو جماؿ
قبائمي نبيل
كاتب سمير
سقاي سفياف
خالصي عمار
جوىري دمحم
زنخري عبد الرزاؽ

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  546مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية العموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ التطبيقية بجامعة
 ًالمؤرخ في  27نوفمبر ،2016
قاصدي مرباح -ورقمػة ّ

يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ التطبيقية بجامعة قاصدي
مرباح -ورقمػة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ التطبيقية بجامعة قاصدي
مرباح -ورقمػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ممحــق بالقـرار رقـم  546المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق بكمية العموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
االسم والمقـب
صخري لخضر
طبشوش أحمد
سقني لعجاؿ
دونيت صالح
قريشي مراد
سكريفة دمحم األميف
شنوؼ نصر الديف
منشوش جماؿ
رواف عز الديف

الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  547مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة
 ًالمؤرخ في  21سبتمبر ،2016
قاصدي مرباح -ورقمػة ّ
يـقــــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة
قاصدي مرباح -ورقمػة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة
قاصدي مرباح -ورقمػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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1
2
3
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حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم 547المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
االسم والمقـب

بموفي عبد الرحيـ
بوعقبة مصطفى
ستو نور الديف
بوبكري عبد الغني
دكار بوبكر
نيقرو بمخير
مراد عبد الكريـ
دريد دمحم مبروؾ

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  548مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفيزياء بكمية الرياضيات وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
والمتض ّمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية الرياضيات وعموـ المادة بجامعة
 ًالمؤرخ في  26أكتوبر ،2016
قاصدي مرباح -ورقمػة ّ
يـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية الرياضيات وعموـ المادة بجامعة قاصدي
مرباح -ورقمػة.
المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية الرياضيات وعموـ المادة بجامعة قاصدي
مرباح -ورقمػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  548المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية الرياضيات وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
شيحي اسماعيل
رئيس القسـ
معريف يسيف
أستاذ
عيادي كماؿ الديف
أستاذ
خمفاوي فتحي
أستاذ
بوقطاية حمزة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بشكي جماؿ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بف مبروؾ لزىر
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوعناف رابح
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عاشوري عبد الرحيـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  549مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكيمياء بكمية الرياضيات وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية الرياضيات وعموـ المادة بجامعة
 ًالمؤرخ في  26أكتوبر ،2016
قاصدي مرباح -ورقمػة ّ
يـقــــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية الرياضيات وعموـ المادة بجامعة قاصدي
مرباح -ورقمػة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية الرياضيات وعموـ المادة بجامعة
قاصدي مرباح -ورقمػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  549المـؤرخ في  23ماي  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية الرياضيات وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
االسم والمقـب

بوزياف مباركة
ذوادي عمي
دقموش مسعودة
سمارة ونيسة
عالوي مسعودة
عطية سالـ
زروقي حياة

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  550مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم الزراعية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية عموـ الطبيعة والحياة
 ًالمؤرخ في  26جواف ،2016
بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ّ
يـقــــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة

قاصدي مرباح -ورقمػة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
قاصدي مرباح -ورقمػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
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األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  550المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المجنة العممية لقسم العموم الزراعية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
االسم والمقـب

الصفـة

يدر دمحم عز الديف

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

حمدي عيسى بمحاج

أستاذ

عبابسة العابد
دادي بيوف مصطفى

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

إيدر دمحم عبد الحق

أستاذ مساعد قسـ "أ"

قزوؿ عمر

سكور مخموؼ

يدر حكيمة

جيمي إبراىيـ

رئيس القسـ

أستاذ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  551مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم البيولوجية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

 وبنا ًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية عموـ الطبيعة والحياةالمؤرخ في  09جانفي ،2017
بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ّ
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة

قاصدي مرباح -ورقمػة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
قاصدي مرباح -ورقمػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
األستاذ دمحم مباركي
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ممحــق بالقـرار رقـم  551المـؤرخ في  23ماي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

الرقم
1
2
3

المجنة العممية لقسم العموم البيولوجية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
االسم والمقـب

الصفـة

بوجناح صميحة

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

بواؿ زكرياء

ولد الحاج دمحم ديدي

أستاذ

5

سيبوكر أـ الخير

أستاذة

6

خميل آمنة

أستاذة

7

صمحي نسريف

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

8

عزيب سميـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

سويد وفاء

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

4

ايدار دمحم الطاىر

أستاذ
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  552مؤرخ في  23ماي  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
 ًالمؤرخ في  18سبتمبر ،2016
بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
يـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة
حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
المادة ّ :2
بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23ماي 2102
وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة
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األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقـرار رقـم  552المـؤرخ في  23ماي  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف

الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

بشار رشيد
بوكرش توفيق تعاليبي
طاىر عباس منير
أريج دمحم
لوكاـ مراد
حاج ىني أدمحم
سميماف دمحم
قميدي لحسف بمقاسـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

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

محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "ب"
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "ب"
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قـرار مؤرخ في  24ماي  2017يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسـة العميـا لألساتـذة بوسعـادة -المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  187-15المؤرخ في  16جويمية سنة  ،2015المتضمف إنشاء مدرسة عميالألساتذة ببوسعادة (والية المسيمة)،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  08مػاي سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعماؿفي لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة العميا لألساتذة بوسعادة،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  09مػاي سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمات اإلجتماعيػة لػدىالمدرسػة العميا لألساتذة بوسعادة،
يـقــــــرر
المـادة األولى :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة العميا لألساتذة بوسعادة،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:
 -01يرمش سميـ،
 -04بف دقفل الطيب،

 -02حدباوي مصطفى،
 -05بوزيدي رؤوؼ،

األعضاء اإلضافيون:
 -01منادي عبد الوحيد،

 -02بف داود دمحم لميف،

 -03بسكر حناف،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر المدرسػة العميا لألساتذة بوسعػادة ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  2أفريل 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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قـرار رقم  553مؤرخ في  28ماي  ،2017يعدل ويتمم القرار رقم  379المؤرخ في  05افريل 2017
المحدد لمعايير االنتقاء لمقبول في برنامج التكوين االقامي بالخارج بعنوان سنة 2017

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  200-74المؤرخ في أوؿ أكتوبر سنة  1974والمتضمف إنشاء شيادة الدكتوراه في العموـالطبية،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق  06يوليو سنة 2014والمتضمف تنظيـ التكويف وتحسيف المستوى بالخارج وتسييرىما،

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

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  132-17المؤرخ في  09رجب عاـ  1438الموافق  06أبريل سنة 2017والمتضمف تكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي ،بنيابة ،مياـ الوزراء المترشحوف لالنتخابات التشريعية.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  379المؤرخ في  05أفريل  2017المحدد لمعايير االنتقاء لمقبوؿ في برنامج التكويفاالقامي بالخارج بعنواف سنة ،2017

يـقـــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ أحكاـ القرار رقـ  379المؤرخ في  05أفريل  2017المحدد
لمعايير االنتقاء لمقبوؿ في برنامج التكويف االقامي بالخارج بعنواف سنة .2017

المادة  :2يتمـ القرار رقـ  379المؤرخ في  05أفريل  2017المحدد لمعايير االنتقاء لمقبوؿ في برنامج االقامي
بالخارج بعنواف سنة  2017والمذكور أعاله ،بفصل رابع تحت عنواف" :فئة المستخدميف المرسميف في
اإلدارات والمؤسسات العمومية" ،يتضمف المادة  10وتحرر كما يأتي:

» المادة  :10طبقا لممادة  29مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ

 1435الموافق  06يوليو سنة  2014والمذكور أعاله ،يتـ انتقاء مستخدمي اإلدارات والمؤسسات

العمومية المرسميف المترشحيف لمتكويف االقامي في الخارج مف طرؼ لجنة الخبراء المنصوص عمييا في

المادة  6مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق  06يوليو
سنة  ،2014والمذكور أعاله ،مف بيف المترشحيف الذيف تتوفر فييـ الشروط التالية:

 أف يكوف المترشح حائ از عمى شيادة جامعية في التدرج أو ما بعد التدرج أو شيادة أجنبية معترؼبمعادلتيا لمشيادات المشار إلييا.

 تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف مؤسسة جامعية أو بحثية بالخارج ذات مراجع معترؼ بيا. تقديـ رسالة تحفيز تبيف موضوع مشروع التكويف مؤشر عمييا مف طرؼ رئيس المؤسسة األصمية أوالسمطة السممية المؤىمة.

المسطر لو عالقة بمنصب
 تقديـ تقرير ،مؤشر عميو مف طرؼ الييئة المستخدمة ،يبيف بأف التكويف ّالعمل الحالي أو المستقبمي عند انتياء التكويف وابراز تأثير ىذا التكويف عمى سير المؤسسة أو الييئة«.

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

حرر بالجزائر في  28ماي 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قـرار مؤرخ في  28ماي  ،2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسـة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

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

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

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

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  222-08المؤرخ في  14جويمية سنة  ،2008المتضمف تحويل المعيد الوطنيلمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة،

 -نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  15مارس سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة

والموظفيف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة الوطنية العميا

لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  26مارس سنة  ،2017المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمات اإلجتماعيػة لػدىالمدرسػة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي،

يـقــــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي،

المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:

 -01غزالي عالؿ،

 -04عباس عبد الرزاؽ،
األعضاء اإلضافيون:

 -01بوخامس يوسف،

 -02مكي دمحم سفياف،
 -05اسرحاف وسيمة،

 -03موفق عمي،

 -06سعيدي بختة،

 -02أوجيط بوعالـ،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،

المادة  :4يكمف السيػد مديػر المدرسػة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر
في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  2أفريل 2017

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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قـرار مؤرخ في  06جوان  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعـة الجزائـر" 2أبو القاسم سعد هللا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

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

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

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

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  160-15المؤرخ في  22جواف سنة  ،2015يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 340-09المؤرخ في  22أكتوبر سنة  ،2009المتضمف إنشاء جامعػة الجزائر،2

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  05أفريػل سنة  ،2017المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتػذة والعمػاؿفي لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة الجزائر،2

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  09أفريػل سنة  ،2017المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدىجامعػػة الجزائر،2

يـقــــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة الج ازئػر.2

المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:

 -01شعباني لونيس،

 -02مالحي عمي،

 -03تواتي نعيمة،

 -07صيدوف جماؿ،

 -08بف لوناس سييل،

 -09قرباج نذير،

 -04تيقريت فريد،
األعضاء اإلضافيون:

 -01عيادي عبد المالؾ،

 -05كريـ نواؿ،

 -02عمروني توفيق،

 -06مشتة ياسيف،

 -03عطة رفيق،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعػة الج ازئػر ،2بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ
العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  07جوان 2017

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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قرار مؤرخ في  06جوان  2017يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسـة العميـا لألساتـذة سطيـف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

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

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

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

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  183-15المؤرخ في  11جويمية سنة  ،2015المتضمف إنشاء مدرسة عميالألساتذة بسطيف،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  18أفريل سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة في لجنةالخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة العميا لألساتذة سطيف،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  18أفريل سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي الموظفيفاإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة العميا لألساتذة سطيف،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  18أفريل سنة  ،2017المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمات اإلجتماعيػة لػدىالمدرسػة العميا لألساتذة سطيف،

يـقــــــرر

المـادة األولى :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة العميا لألساتذة سطيف.

المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:

 -02فياللي وحيد،

 -01بوجانة السعيد،

 -05شيباني رميساء،

 -04بف حراث عمي،
األعضاء اإلضافيون:

 -01كرميش فؤاد،

 -03نور الديف صميحة،

 -02بوقباؿ وردة،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،

المادة  :4يكمف السيػد مديػر المدرسػة العميا لألساتذة سطيف ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  07جوان 2017

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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قـــرار رقم  554مؤرخ في  07جوان  ،2017يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لممدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  88-17المؤرخ في  18جمادى األولى عاـ  1438الموافق 15فبراير سنة 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بعنابة ،إلى مدرسة
عميا في عموـ التسيير.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونػة لممدرسة
العميا في عموـ التسيير بعنابة.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا في عموـ التسيير بعنابة – األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، قسـ الطور الثاني.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  555مؤرخ في  07جوان  ،2017يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لممدرسة العميا لمفالحة بمستغانم.
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  89-17المؤرخ في  18جمادى األولى عاـ  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بمستغانـ ،إلى مدرسة عميا لمفالحة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونػة لممدرسة
العميا لمفالحة بمستغانـ.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة عميا لمفالحة بمستغانـ – األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، قسـ الطور الثاني.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  556مؤرخ في  07جوان  ،2017يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد
العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بأفمو
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي و القواعػد الخاصة بتنظيمو و سيره ،السيما المادة  30منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  230-16المؤرخ في  29ذي القعدة عاـ  1437الموافق أوؿ سبتمبر سنة 2016والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بأفمو ( والية األغواط)،
يـقــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  30مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونة لمعيد
العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى المركز الجامعي بأفمو.
المادة  :2تنشأ لدى معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير – األقساـ التالية:
 قسـ العموـ االقتصادية والعموـ المالية والمحاسبة، قسـ عموـ التسيير والعموـ التجارية.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي أفمو ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قـرار رقم  557مؤرخ في  07جوان  ،2017يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى المركز الجامعي بأفمو
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي و القواعػد الخاصة بتنظيمو و سيره ،السيما المادة  30منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  230-16المؤرخ في  29ذي القعدة عاـ  1437الموافق أوؿ سبتمبر سنة 2016والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بأفمو ( والية األغواط)،
يـقــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  30مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونة لمعيد
العموـ اإلنسانية واالجتماعية لدى المركز الجامعي بأفمو.
المادة  :2تنشأ لدى معيد العموـ اإلنسانية واالجتماعية – األقساـ التالية:
 قسـ العموـ اإلنسانية، قسـ العموـ االجتماعية.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بأفمو  ،كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  558مؤرخ في  07جوان  ،2017يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لمعيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بأفمو
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي و القواعػد الخاصة بتنظيمو و سيره ،السيما المادة  30منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  230-16المؤرخ في  29ذي القعدة عاـ  1437الموافق أوؿ سبتمبر سنة 2016والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بأفمو ( والية األغواط)،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  30مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونة لمعيد
اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بأفمو.
المادة  :2تنشأ لدى معيد اآلداب والمغات – األقساـ التالية:
 قسـ المغة واألدب العربي، قسـ المغات األجنبية.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بأفمو ،كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  559مؤرخ في  07جوان  ،2017يتمم القرار رقم  48المؤرخ في  10فيفري 2002
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم البيولوجية والعموم الفالحية لدى جامعة تيزي وزو
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  139 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ الموافق أوؿ غشت سنة 1989والمتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو ،المعدؿ و المتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  48المؤرخ في  10فيفري  2002والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ البيولوجيةوالعموـ الفالحية لدى جامعة تيزي وزو،
يـقــــرر
المادة األولى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  48المؤرخ في  10فيفري  ،2002والمذكور أعاله كما يأتي:
" المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ البيولوجية والعموـ الفالحية – جامعػة تيزي وزو  -األقساـ التالية:
 قسـ البيوكيمياء والميكروبيولوجيا، قسـ البيولوجيا، قسـ العموـ الزراعية، قسـ العموـ الجيولوجية".المادة  :2يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و مدير جامعة تيزي وزو ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قـــرار رقم  560مؤرخ في  07جوان  ،2017يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لممدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 15فبراير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  81-17المؤرخ في  18جمادى األولى عاـ  1438الموافق 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بالجزائر ،إلى مدرسة عميا في عموـ
التغذية والصناعات الغذائية.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونػة لممدرسة
العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر – األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، قسـ الطور الثاني.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  561مؤرخ في  07جوان  ،2017يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لممدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  82-17المؤرخ في  18جمادى األولى عاـ  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ التقنيات بتممساف إلى مدرسة عميا في العموـ التطبيقية.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونػة لممدرسة
العميا في العموـ التطبيقية بتممساف.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا في العموـ التطبيقية بتممساف – األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، قسـ الطور الثاني.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  562مؤرخ في  07جوان  ،2017يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لممدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  83-17المؤرخ في  18جمادى األولى عاـ  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بعنابة ،إلى مدرسة عميا في التكنولوجيات
الصناعية.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونػة لممدرسة
العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة – األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، قسـ الطور الثاني.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قـــرار رقم  563مؤرخ في  07جوان  ،2017يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران.
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  84-17المؤرخ في  18جمادى األولى عاـ  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف ،إلى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية
والطاقوية.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في 9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونػة لممدرسة
العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف – األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، قسـ الطور الثاني.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  564مؤرخ في  07جوان  ،2017يتضمن إنشاء
األقسام المكونة لممدرسة العميا لالقتصاد بوىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  85-17المؤرخ في  18جمادى األولى عاـ  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف ،إلى مدرسة
عميا لالقتصاد.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء األقساـ المكونػة لممدرسة
العميا لالقتصاد بوىراف.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف – األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، قسـ الطور الثاني.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  565مؤرخ في  07جوان  ،2017يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لممدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  87-17المؤرخ في  18جمادى األولى عاـ  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بقسنطينة ،إلى
مدرسة عميا لممحاسبة والمالية.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونػة لممدرسة
العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة – األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، قسـ الطور الثاني.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قـــرار رقم  566مؤرخ في  07جوان  ،2017يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لممدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  86-17المؤرخ في  18جمادى األولى عاـ  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف ،إلى مدرسة
عميا إلدارة األعماؿ.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونػة لممدرسة
العميا إلدارة األعماؿ بتممساف.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف – األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، قسـ الطور الثاني.المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  567مؤرخ في  11جوان  ،2017يعدل القرار رقم  170المؤرخ في  5غشت 2002
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية عموم الميندس لدى جامعة بومرداس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  189 -98المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  23غشت سنة  1998والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس ،المعدؿ و المتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى القرار رقـ  170المؤرخ في  5غشت  2002والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الميندسلدى جامعة بومرداس.
يـقــــــرر

المادة األولى :تعدؿ المادة  2مف القرار رقـ  170المؤرخ في  5غشت  ،2002والمذكور أعاله كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى كمية عموـ الميندس – جامعػة بومرداس  -األقساـ التالية:

 قسـ ىندسة الطرائق، قسـ اليندسة الميكانيكية، قسـ اليندسة المدنية، قسـ ىندسة األنظمة الكيربائية".المادة  :2يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداس ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  07جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  568مؤرخ في  11جوان  ،2017يتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية
لممدارس العميا لألساتذة ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القانوف رقـ  05 -99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180 -17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176- 16المؤرخ في  09رمضاف عاـ  1437الموافق  14جواف سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  130 -08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ 1429الموافق  03مايو سنة ،2008المتضمف القانوف الخاص لألستاذ الباحث ال سيما المادة ،63
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  265 -08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
يـقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة ويحدد صالحيتيا،
تشكيمتيا تنظيميا وسيرىا وتدعى في صمب النص" :المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا
لألساتذة".
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا ألساتذة
المادة  :2تنشأ لجنة بيداغوجية وطنية لممدارس العميا لألساتذة لكل مياديف وأطوار التكوينات المفتوحة في المدارس
العميا لألساتذة ،طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
صالحيات المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة
المادة  :3تكمف المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة باعتبارىا جياز تشاور ما بيف المؤسسات
ومابيف القطاعات في مجاؿ اختصاصيا:
 بإعداد عروض التكويف لممدارس العميا لألساتذة بالتعاوف مع و ازرة التربية الوطنية وفق دفتر شروط معدليذا الغرض والتنظيـ المعموؿ بو في التعميـ العالي.
 متابعة عروض التكويف لممدارس العميا لألساتذة ال سيما ما تعمق: بمطابقة ونوعية ونجاعة محتويات برامج التكويف وكذا تحيينيا، بمطابقة برامج التكويف مع التأطير البيداغوجي واليياكل والتجييزات المخصصة ليذه التكوينات فيالمدارس العميا لألساتذة،
 بضماف تقييمات بيداغوجية دورية. باقتراح إجراءات تشجيعية متعمقة باإلبداعات البيداغوجية والتسيير وتثميف المنتوج والوسائل البيداغوجية. ب تشجيع تبادؿ الخبرات البيداغوجية والتعميمية بيف المدارس العميا لألساتذة ومؤسسات التعميـ العالياألخرى.
 بجمع وتحييف كل المعمومات البيداغوجية والعممية لكافة تكوينات المدارس العميا لألساتذة بالتشاور معقطاع التربية الوطنية.
 بإقتراح إجراءات ضرورية تتعمق بالتقييـ واالنتقاؿ في دراسات المدارس العميا لألساتذة. بإعداد وتحييف الحوليات المتعمقة: بالكفاءات الوطنية لمختمف مياديف التكويف في المدارس العميا لألساتذة. بالتجييزات البيداغوجية والتعميمية الخاصة بالمدارس العميا لألساتذة .تشكيمة المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة
المادة  :4تحدد تشكيمة المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا كما يمي:
 استاذاف ( )02ذو رتبة عالية لكل مدرسة عميا لألساتذة. ممثالف عف قطاع التربية الوطنية.يعيف أعضاء المجنة اليداغوجية لممدارس العميا لألساتذة لمدة ثالث ( )03سنوات تجدد مرة واحدة بقرار
مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.
المادة  :5ينتخب أعضاء المجنة الب يداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة خالؿ االجتماع األوؿ ،الرئيس ونائب
الرئيس والمقرر الذيف يشكموف مكتب المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة ،تضمف المدرسة
التي ينتمي إلييا رئيس المجنة البيداغوجية لممدارس العميا أمانة المجنة.
تنظيم وسير المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة
المادة  :6توضع تحت تصرؼ المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة أرضية رقمية عبر موقع
األنترنت لمو ازرة المكمفة بالتعميـ العالي والبحث العممي لتأدية أشغاليا.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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تجتمع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة في دورة عادية مرة واحدة في السنة بطمب مف

رئيسيا.

كما يمكنيا أف تجتمع في دورة استثنائية باستدعاء مف رئيسيا أو بطمب مف أغمبية أعضائيا أو بطمب مف

الو ازرة الوصية.

ال تصح اجتماعات المجنة الوطنية لممدارس العميا لألساتذة إال بحضور ثمثي ( )3/2أعضائيا عمى األقل.

واذا لـ يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثاف خالؿ أجل ثمانية ( )08أياـ وتصح مداوالت المجنة البيداغوجية

الوطنية لممدارس العميا لألساتذة حينئذ ميما يكف عدد األعضاء الحاضريف.

المادة  :7تحدد المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي رزنامة نشاطات المجنة
البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة ،وتصادؽ مع رئيس المجنة عمى مشروع جدوؿ أعماؿ

اجتماعاتيا المقترح .يرسل رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة استدعاءات فردية

مصحوبة بجدوؿ األعماؿ ألعضاء المجنة في غضوف ( )15يوما عمى األقل قبل تاريخ االجتماع ،يمكف
تقميص ىذه اآلجاؿ إلى ثمانية ( )08أياـ بالنسبة لمدورات االستثنائية.

المادة  :8خالؿ االجتماع األوؿ ،يعتمد أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة نظاما داخميا
يقدمونو لإلعالـ والمصادقة عميو مف طرؼ المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي

والبحث العممي.

المادة  :9يمكف إنشاء ،عمى مستوى المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة لجاف تقنية لمميداف أو الفرع
أو التخصص حسب الضرورة تنشط ىذه المجاف مف قبل أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس

العميا لألساتذة ،وتضـ أساتذة مميزيف وممثميف عف القطاع المستخدـ المعني ،تعرض أشغاؿ ىذه المجاف
عمى المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألسمتذة لمدراسة وابداء الرأي.

المادة  :10يحدد رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة ،بالتشاور مع مجموع األعضاء ،جدوؿ
أعماؿ كل جمسة طبقا لمخطط العمل السنوي ولتوجييات السمطة الوصية.

المادة  :11يجب عمى المؤسسة التي ينتمي إلييا رئيس المجنة البيداغوجية لممدارس العميا لألساتذة أف تضع تحت
تصرفو الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمسير الحسف لمجنة وكل التسييالت ذات الصمة بميامو (مقر،
أمانة ،وسائل النسخ والطباعة  ،ىاتف وفاكس وعتاد اآللي ...إلخ).

المادة  :12تدوف أشغاؿ المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألستاذة في محاضر اجتماع في سجل مؤشر
عميو مف قبل رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة.

ترسل ىذه المحاضر مف قبل رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألستاذة إلى مديري

المدارس العميا لألساتذة المعنية والى المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث

العممي.

المادة  :13تعد الم جنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألستاذة تقري ار سنويا عف نشاطيا وترسمو إلى المديرية
العامة لمتعميـ و التكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

المادة  :14يمكف رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألستاذة المشاركة في الندوات الجيوية
لمجامعات بناء عمى اقتراح رؤساء الندوات الجيوية أو المدير العالـ لمتعميـ والتكويف العالييف.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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أحكام خاصة ونيائية

المادة  :15تغطي المؤسسة األصمية لرئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألستاذة مصاريف سير
المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألستاذة .

تتكفل المؤسسات األصمية التي تنتمي إلييا أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألستاذة

المدعووف لمتنقل في إطار أشغاؿ المجنة طبقا لمتنظيـ الساري المفعوؿ بمصاريف الميمة والنقل.

المادة  :16يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ومديري المدارس العميا
لألساتذة  ،كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث

العممي.

حرر بالجزائر في  11جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  569مؤرخ في  13جوان  ،2017يتضمن إنشاء القسم المكون
لمعيد الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بأفمو

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

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

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  230-16المؤرخ في  29ذي القعدة عاـ  1437الموافق أوؿ سبتمبر سنة 2016والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بأفمو ( والية األغواط)،
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  30مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426

الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء القسـ المكوف لمعيد
الحقوؽ والعموـ السياسية لدى المركز الجامعي بأفمو.

المادة  :2تنشأ لدى معيد الحقوؽ والعموـ السياسية – القسـ التالي:
 -قسـ الحقوؽ.

المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بأفمو ،كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  13جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قرار مؤرخ في  12جوان  ،2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى كميـة العمـوم اإلسالميـة جامعـة الجزائـر1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

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

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

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

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  179-15المؤرخ في  11جويمية سنة  ،2015يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 209-84المؤرخ في  18أوت سنة  ،1984المتعمق بتنظيـ جامعػة الجزائر 1وسيرىا،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  24مػاي سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعماؿفي لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كميػة العموـ اإلسالمية جامعػة الج ازئػر،1

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  25مػاي سنة  ،2017المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػاتاإلجتماعيػة لػدى كميػة العموـ اإلسالمية جامعػة الج ازئػر،1

يـقــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كميػة العموـ اإلسالمية جامعػة الج ازئػر،1

المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون :

 -01حداد لخضر،

 -02بورحمة األخضر،

 -04شرفة سييمة،

 -05تونسي إلياس،

األعضاء اإلضافيون:

 -01بف نعماني سيد أحمد،

 -03مسعودي جميمة،

 -02عواد المنور،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،

المادة  :4يكمف السيػد عميػد كميػة العموـ اإلسالمية جامعػة الج ازئػر ،1بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  07جوان 2017

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  600مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة يحـي فـارس -المديــة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ والم ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 ًالمؤرخ في  20فيفري ،2017
يحػي فػارس -المديػػة ّ
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة يحػي
فػارس -المديػػة
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة يحػي
فػارس -المديػػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحػي فػارس -المديػػة ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقـرار رقـم  600المـؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة يحـي فـارس -المديــة
االسم والمقـب

عمياتي دمحم
غياطو الطاىر

دبيح زىيرة
غربي أسامة
يحياوي دمحم

عمروش الحسيف
شيخ عبد الصديق
سبتي عبد القادر
فوزي دمحم الصالح

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
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قـرار رقم  601مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة يحـي فـارس -المديــة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة يحػي فػارس-
 ًالمؤرخ في  27فيفري ،2017
المديػػة ّ
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة يحػي فػارس-
المديػػة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة يحػي فػارس-
المديػػة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحػي فػارس -المديػػة ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحـــق بالقــرار رقم  601مؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة يحـي فـارس -المديــة
الصفـة
االسم والمقـب
مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
أبو ىاني عمي
ّ
عميد الكمية
شندارلي توفيق
أورواف ىاروف
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
لعروسي حميـ
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الحقوؽ
غياطو الطاىر
رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ
عمياتي دمحم
مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ
ممثّل األساتذة ذوي
غربي أسامة
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
رحاؿ جماؿ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
فوزي دمحم صالح
ولد خساؿ سميماف مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة
شميشـ وفاء

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  602مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم
االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحي فارس – المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ّ
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ  374المؤرخ في  17ماي  2014الذي ّالعموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة المدية،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والعموـالتجارية وعموـ التسيير بجامعة يحي فارس – المدية المؤرخ في  21فيفري ،2017

يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار الى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة يحي فارس – المدية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة يحي فارس – المدية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحي فارس – المدية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  602المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي
لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحي فارس –المدية
الصفة
الرقم االسم والمقب
1
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رميدي عبد الوىاب
2
رئيس القسـ
غزازي عماد
3
أستاذ
بوشنافة الصادؽ
4
أستاذ
خميل عبد القادر
5
أستاذ
حميدي يوسف
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
محمد
رتيعة ّ
7
أستاذ محاضر قسـ "أ"
مزيود إبراىيـ
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حميدي كمثوـ
9
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
عراب ىريس خديجة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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قـرار رقم  603مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحي فارس –المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ  374المؤرخ في  17ماي  2014الذي ّالعموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة المدية،
 وبناء عمى محضرانتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والعموـالتجارية وعموـ التسيير بجامعة يحي فارس – المدية المؤرخ في  21فيفري ،2017
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار الى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية
وعموـ التسيير بجامعة يحي فارس – المدية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة يحي فارس – المدية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحي فارس – المدية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بقرار رقم  603مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحي فارس – المدية
الصفة
الرقم االسم والمقب
1
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لقسـ
سعداوي موسى
2
رئيس القسـ
يرقي كريـ
3
أستاذ
بوفاسة سميماف
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سالـ عبد الرزاؽ
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
فالؽ عمي
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
شبوطي حكيـ
7
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عطاري إبراىيـ
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
باصور رضواف
9
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بعيميش شعيرة
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قـرار رقم  604مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحي فارس -المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ  375المؤرخ في  17ماي  2014الذي ّعموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة المدية،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والعموـالتجارية وعموـ التسيير بجامعة يحي فارس – المدية المؤرخ في  21فيفري ،2017
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار الى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية
وعموـ التسيير بجامعة يحي فارس – المدية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية
وعموـ التسيير بجامعة يحي فارس – المدية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحي فارس – المدية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بقرار رقم  604مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحي فارس – المدية
الصفة
الرقم االسم والمقب
1
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
يرقي حسيف
2
رئيس القسـ
بوجطو حكيـ
3
أستاذ
حميدوش عمي
4
أستاذ
غريبي أحمد
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
تيتاف موراد
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
حمادي نبيل
7
أستاذ محاضر قسـ "أ"
محمد
شكيريف ّ
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوسيوة نذير
9
أستاذ محاضر قسـ "ب"
محمد
اسميماني ّ
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قـرار رقم  605مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحي فارس – المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 وبموجب القرار رقـ  372المؤرخ في  17ماي  2014الذي ّالعموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة المدية،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـالتسيير بجامعة يحي فارس – المدية المؤرخ في  02مارس ،2017
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
بجامعة يحي فارس – المدية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير

بجامعة يحي فارس – المدية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحي فارس – المدية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ
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الرقم
1
2
3
4
5
6

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بقرار رقم  605مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحي فارس – المدية
االسم والمقب

خميمي عبد القادر
حميدي يوسف
بوشنافة الصادؽ
غريبي أحمد
غزازي عماد
يرقي كريـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفة

رئيس المجمس العممي لمكية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ

عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ العموـ التجارية

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

254

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

بوجطو حكيـ
رميدي عبد الوىاب
سعداوي موسى

يرقي حسيف
رشيد سالمي
بوفاسة سميماف
سالـ عبد الرزاؽ
حميدوش عمي
تيتاف موراد
بوعمرة جودي
محمد
اسميماني ّ
سماي عمي
مزيود إبراىيـ
بمدي فوزية

رئيس قسـ عموـ التسيير
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

العموـ االقتصادية
العموـ التجارية
العموـ التجارية
عموـ التسيير
عموـ التسيير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  606مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عموم اإلعالم واالتصال بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمف

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

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانيةواالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية المؤرخ في  20فيفري ،2017
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

255

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحي فارس –المدية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بقرار رقم  606مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم اإلعالم واالتصال بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقب

قطشة عبد القادر
حراث سمير
بووزة باية
بوسيالة زىير
نبيح أمينة
ىادؼ خديجة ليندة
شايب نبيل

الصفة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  607مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 381المؤرخ في  22ماي  2014الذي ّ
ّ
العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحي فارس– المدية،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانيةواالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية المؤرخ في  20فيفري ،2017
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة يحي فارس – المدية.
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة يحي فارس – المدية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحي فارس – المدية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بقرار رقم  607مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقب
طرشوف نادية

حمصي لطيفة
الغالي غربي
مزاري توفيق عبد الصمد
ىيصاـ موسى
بف الشيخ حكيـ
محمد
بوطيبي ّ
بمخوص الدراجي
قريتمي حميد

الصفة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  608مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 382المؤرخ في  22ماي  2014الذي ّ
ّ
العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المدية،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانيةواالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية المؤرخ في  20فيفري ،2017
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يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة يحي فارس – المدية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة يحي فارس – المدية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحي فارس – المدية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

األستاذ طاىر حجار

ممحق بقرار رقم  608مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم

لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية
االسم والمقب

الصفة

2

شتوي األخضر

رئيس القسـ

4

شريف الصديق

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

بوترعة سعد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

1

محمد
عمور ّ

3

واكد رابح

5

محمد
منادلي ّ

7

غطاس اسمياف

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

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

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم رقم  609مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،الم ّ
 2003الذي ّ
عدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمف

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 وبموجب القرار رقـ  380المؤرخ في  22ماي  2014الذي ّالعموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المدية،
 -وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحيفارس – المدية المؤرخ في  02مارس ،2017

يـقــــرر

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحي فارس
– المدية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحي فارس –
المدية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحي فارس – المدية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بقرار رقم  609مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحي فارس – المدية

الرقم

االسم والمقب

الصفة

2

ىيصاـ موسى

عميد الكمية

مزاري تزفيق عبد الصمد

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ العموـ االجتماعية

حراث سمير

رئيس قسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ

1
3
4
5
6
7
8
9

بوسيالة زىير

بضياؼ عادؿ

شتوي األخضر
حمصي لطيفة

عمور دمحم
طرشوف نادية

10

قطشة عبد القادر

12

بف لكحل سمير

11
13
14
15
16
17
18

منادلي دمحم

بف الشيخ حكيـ

رئيس المجمس العممي لمكية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ
ّ

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

رئيس قسـ العموـ اإلنسانية

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االجتماعية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االجتماعية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االنسانية
ّ

سحاري مصطفى

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

بف حميدة عبد الحق

مسؤولة المكتبة

بوترعة سعد

العربي بوبكر

الغالي غربي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

مدير مخبر بحث
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قـرار رقم  610مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الّمغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة يحي فارس  -المدية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 370المؤرخ في  17ماي  2014الذي ّ
ّ
العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المدية،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي بكمية اآلداب والّمغات بجامعةيحي فارس –المدية المؤرخ في  20فيفري ،2017
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمّغات بجامعة يحي
فارس – المدية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي بكمية اآلداب والّمغات بجامعة
يحي فارس – المدية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحي فارس – المدية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بقرار رقم  610مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الّمغة واألدب العربي بكمية اآلداب والّمغات بجامعة يحي فارس – المدية
الصفة
الرقم االسم والمقب
1
أستاذ  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
محمد
بف مرزوقة ّ
2
رئيس القسـ
محمد
ىاشمي ّ
3
أستاذ
محمد
بولمعالي ّ
4
أستاذ
محمد
زوقاي ّ
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
حيولة سميـ
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
محمد
بف حجر ّ
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
محمد
مكي ّ
8
أستاذ مساعد قسـ "ب"
دويفي سياـ
ػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قرار رقم  611مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الّمغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات بجامعة يحي فارس  -المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 370المؤرخ في  17ماي  2014الذي ّ
ّ
العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المدية،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغات األجنبية بكمية اآلداب والّمغات بجامعةيحي فارس – المدية المؤرخ في  22فيفري ،2017
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغات األجنبية بكمية اآلداب والّمغات بجامعة يحي فارس
–المدية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغات األجنبية بكمية اآلداب والّمغات بجامعة يحي
فارس – المدية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحي فارس – المدية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7

ممحق بقرار رقم  611مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الّمغات األجنبيةبكمية اآلداب والّمغات بجامعة يحي فارس – المدية
الصفة
االسم والمقب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بسرة شياب
رئيسة القسـ
عمي شافية
أستاذ
كديؾ جماؿ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بوعتو بشير
أستاذ محاضر قسـ "أ"
رسوؿ عبد القادر
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عباس عبد العزيز
أستاذ مساعد قسـ "ب"
بف صدقة عبد القادر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  612مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغـــات بجامعة يحي فارس – المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 وبموجب القرار رقـ  369المؤرخ في  17ماي  2014الذي ّاآلداب والّمغات بجامعة المدية،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات بجامعة يحي فارس – المديةالمؤرخ في  27فيفري ،2017
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب الّمغات بجامعة يحي فارس – المدية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب الّمغات بجامعة يحي فارس – المدية ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحي فارس – المدية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7

األستاذ طاىر حجار

ممحق بقرار رقم  612مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اآلداب الّمغات بجامعة يحي فارس – المدية

االسم والمقب

الصفة

شنوفي ناجي
خشاب صادؽ
لخضر الزيف ىاجر
محمد
ىاشمي ّ
عمي شافية
فطومي مولود

عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ المغة اآلداب الّمغات
رئيس قسـ الّمغات األجنبية
رئيس قسـ الفنوف

محمد
زوقاي ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس المجمس العممي لمكية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة اآلداب الّمغات
ّ
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8

محمد
بف مرزوقة ّ

10

حميدي بف يوسف

12

رسوؿ عبد القادر

14

برادي عمي

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الّمغات األجنبية
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الفنوف
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
ممثّل األساتذة المساعديف

16

بولمعالي النذير

مدير مخبر بحث

9

بسرة شياب

11

بوعتو بشير

13

لعمي عبد الرحيـ

15

كديؾ جماؿ

17

حواسيف لوزية

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي

رئيس المجنة العممية لقسـ الّمغات األجنبية
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الّمغو واألدب العربي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الّمغات األجنبية
ّ

مدير مخبر بحث

مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  613مؤرخ في  15جوان  ،2017يعدل القرار رقم  1184المؤرخ في  21نوفمبر 2015
المحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  214-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة الوطنية،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

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

 وبموجب القرار رقـ  1184المؤرخ في  21نوفمبر  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة،

 وبناء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة رقـ  609المؤرخ في  17أفريل ،2017يـقــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار الى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا
القرار.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ممحق بقرار رقم  613مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القرار رقم  1184المؤرخ في  21نوفمبر 2015
لمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
ا ّ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

االسم والمقب

بويوسف عبد هللا
عيسى مريـ
لعمارة عمي
آيت أودية ختمية
سوامس سمير
ميمة أماؿ
عزاؽ نواؿ
عميرش فوزية
ىني فاطمة أميرة
حمدي طو مصدؽ
غالمي فريدة
بف ميدي مريـ ىند
زواخ جماؿ الديف
غزالف فيصل
بف منصور ليمى

الصفة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
التدرج والشيادات
بالدراسات في ّ
مديرة مساعدة مكّمفة ّ
التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
مديرة مساعدة مكّمفة بالتّكويف المتواصل والعالقات الخارجية
رئيس القسـ العيادي
رئيسة القسـ ما قبل العيادي
ممثمة أساتذة القسـ العيادي
ممثمة أساتذة القسـ ما قبل العيادي
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
أستاذ بالمدرسة العميا في عموـ الغذاء والصناعات الغذائية الفالحية بالجزائر
أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  614مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
محمد الصديق بن يحي -جيجل
لقسم األدب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل ،ا ّ
لمعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ األدب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات
 ًمحمد الصديق بف يحي -جيجل المؤرخ في  03ماي ،2017
بجامعة ّ
يـقــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
محمد الصديق بف يحي -جيجل.
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة

محمد الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ّ
محمد الصديق بف يحي -جيجل ،كل فيما
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ّ
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طاىر حجار

ممحـــق بالقــرار رقم  614المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

محمد الصديق بن يحي -جيجل
لقسم األدب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة ّ
الصفـة
االسم والمقـب
مسعودي سمير

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

بوكرع مراد

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بعيو أحسف
أدرار فاتح

حريزة حدة

بودحاف نور الديف
عياد عبد الرحمف

رئيس القسـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

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

أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  615مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضـاء

المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي صالحي أحمد -النعـامة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  205-10المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010المعدؿ والمت ّمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي صالحي
 ًالمؤرخ في  21فيفري ،2016
أحمد -النعػامة ّ
يـقــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي صالحي أحمد -النعػامة.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي صالحي أحمد-
النعػامة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي صالحي أحمد -النعػامة ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ

الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  615المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء
المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي صالحي أحمد -النعـامة
االسم والمقـب

جاليمي أحمد
ربيعي ميمود
بوخاؿ لخضر
رماس بغداد
بوعمامة فريد
دويس دمحم
موساوي أحمد

بريؾ سعداف
بوخاؿ ميمود
بوعصابة عبد القادر
بف شارؼ أماؿ
عزوز ىواري
يعيش وحيدة

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجمس العممي لممعيد
مدير المعيد
التدرج
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  31ماي 2015
يعدل القرار رقم 213
قـرار رقم  616مؤرخ في  15جوان ّ ،2017
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14جويمية سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 210-08ّ
المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  376-12المؤرخ في  13ذي الحجة عاـ  1433الموافق  29أكتوبر سنةالمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة
2012
ّ
التقنيات بوىراف،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 213المؤرخ في  31ماي  2015الذي ّ
ّ
المعدؿ،
لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،
ّ
المؤرخ في  25جانفي ،2017
وبناء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف رقـ ّ 116
 ًيـقــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بوىراف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

المؤرخ في  31ماي 2015
يعدل القرار رقم 213
مـؤرخ في  15جوان  2017الذي ّ
ّ
ممحق بالقرار رقم  616ال ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
ّ

الرقم

االسم والمقـب

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

عبد المالؾ لخضر
زعنوف عبد الوىاب
مدني يسعد حبيب
سراج دمحم الحبيب
بف حرير نجادي
ميمودي عبد هللا
بوتيفور زىرة
كنوش ليندة
براىامي منور
بوحديبية عمارية
حيرش عمر
مولي دمحم

1
2

بف زياف عبد الباقي
بف أحمد بوبكر

خياط منير
بف شناف ميور حسيبة
ربيب نادية
لزرؽ حواس خيرة زىيرة
شقاؽ مصطفى
بوعبد السالـ حسيبة
سعيداف عبد القادر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي
واالبتكار وترقية المقاوالتية
مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل
مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية
رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس قسـ اليندسة المدنية
رئيس قسـ اليندسة الكيربائية
رئيسة قسـ الفيزياء والكيمياء
رئيسة قسـ المناجمنت
رئيسة قسـ المغات
رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
رئيسة القسـ التحضيري في العموـ والتكنولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية
رئيسة المجنة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء
رئيسة المجنة العممية لقسـ المناجمنت
رئيس المجنة العممية لقسـ المغات
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
مديرة مخبر تكنولوجيا البيئة
مدير مخبر الخاصيات والتظاىرات لممركبات والدارات االلكترونية
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22
23
24

بوسالمة دمحم
شاكر عبد القادر
بف عبد هللا توفيق

35
36
37

بوزعكة أحمد
حمو أحمد
بف صافي دمحم

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

38

مدير مخبر المواد
مدير مخبر محاكاة ،تحكـ ،تحميل وصيانة الشبكات الكيربائية
مدير مخبر اإلبداع في األنظمة والمنتجات الصناعية

بمعيدي عبد القادر
عريس عبد القادر
حمدادو نصر الديف
عور بف عومر
بف زعمة حبيب
شالبي جياللي
دالي يوسف زىرة
بطاط وفاء
كركاهلل سعاد
عياد قادة

مدير مخبر آليات وتحميل األنظمة
مدير مخبر تكنولوجية الصناعة الميكانيكية
مدير مخبر الميكرو والنانو فيزياء
مدير مخبر البيوميكانيؾ التطبيقية والبيومواد
ممثّل أساتذة قسـ اليندسة الميكانيكية
ممثّل أساتذة قسـ اليندسة الكيربائية
ممّثمة أساتذة قسـ الفيزياء والكيمياء
ممّثمة أساتذة قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
ممّثمة أساتذة قسـ المغات
ممثّل أساتذة قسـ اليندسة المدنية

مطاي صميحة

مسؤولة المكتبة

ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة أحمد بف بمة -وىراف1
أستاذ بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  617مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم األدب والّمغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة موالي الطاىر  -سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ األدب والّمغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغاتوالفنوف بجامعة موالي الطاىر  -سعيدة المؤرخ في  22فيفري ،2017
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والّمغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغات والفنوف
بجامعة موالي الطاىر  -سعيدة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والّمغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغات والفنوف
بجامعة موالي الطاىر  -سعيدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر-سعيدة ،كل فيما يخصو،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بق ارر رقم  617مؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم األدب والمغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة موالي الطاىر  -سعيدة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقب
محمد
ق ارزيب ّ
مسكيف خديجة
بف عدلة جماؿ
برزوؽ ىناء
رحماني مختارية
محمد
حاجي ّ
طالبي عبد الكريـ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  618مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية اآلداب والّمغات والفنون بجامعة موالي الطاىر  -سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1429الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ  913المؤرخ في  24نوفمبر  2013الذي ّالمعدؿ،
لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة،
ّ
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة موالي الطاىرسعيدة المؤرخ في  02مارس ،2017يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة موالي الطاىر -
سعيدة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة موالي الطاىر -
سعيدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر  -سعيدة  ،كل فيما يخصو،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  618مؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد لمقائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات والفنون بجامعة موالي الطاره  -سعيدة
الصفة
االسم والمقب
مصف األستاذية عف قسـ الفنوف
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مباركي بوعالـ
ّ
عميد الكمية
جياللي الطاىر
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
موسمي عبد السالـ
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
حادو نور الديف عبد الواحد نائب العميد مكّمف ّ
رئيس قسـ المغة األدب العربي
زروقي معمر
رئيس قسـ األدب والمغة الفرنسية
اسماعيل زوبير
رئيسة قسـ األدب والمغة االنجميزية
مسكيف خديجة
رئيس قسـ الفنوف
سعيدي ميمونة
رئيس المجنة العممية لقسـ المغة األدب العربي
ديف العربي
رئيس المجنة العممية لقسـ األدب والمغة الفرنسية
محمد ياسيف
مسكيف ّ
رئيس المجنة العممية لقسـ األدب والمغة االنجميزية
محمد
ق ارزيب ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة األدب العربي
جاللي بومديف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة األدب العربي
محمد
ّ
رويسات ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ األدب والمغة االنجميزية
بف عدالة جماؿ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ األدب والمغة الفرنسية
ماريف ميمود
ّ
مذكور برزوؽ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
دخيل وىيبة
مجاىد ميموف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
عبو عبد القادر
مدير مخبر بحث
طيبي أحمد
مدير مخبر بحث
حاكـ عمارية
مدير مخبر بحث
وردي ابراىيـ
مسؤولة المكتبة
ناصري عايدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  619مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لجامعة موالي الطاىر  -سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1429الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 وبموجب القرار رقـ  231المؤرخ في  09مارس  2014الذي ّالمعدؿ،
التكنولوجيا لجامعة سعيدة،
ّ
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة سعيدة المؤرخة في  31جانفي07 ،06 ،و 13فيفري 13 ،مارس 11 ،و 23ماي ،2017
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة موالي الطاىر – سعيدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة موالي الطاىر  -سعيدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر  -سعيدة  ،كل فيما يخصو،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بقرار رقم  619مؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد لمقائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لجامعة موالي الطاره  -سعيدة

االسم والمقب
تبوف فتح المع وىبي
مصباحي حبيب
أميف عبد المالؾ
سميماني ميمود
قندوزي توفيق
عكاشة عباس
بومديف العربي
بف أحمد الحاج
محمد
بف حميدة ّ
جياللي طاىر
بكري عبد الحميد
حزاب عبد الكريـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفة
مدير الجامعة رئيس المجمس العممي لمجامعة
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل
والشيادات والتكويف العالي في التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث
العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج

نائب مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو
عميد كمية العموـ
عميد كمية التكنولوجيا
عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
عميد كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
عميد كمية اآلداب والمغات والفنوف
عميد كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

منادي مميكة
صوار يوسف
مباركي بوعالـ
حرطاني قادة
يغنـ رضا
ىاشـ قادى
حداد بومديف
عباس دمحم
بمقندوز اليواري
عبد هللا موسى
لكحل مصطفى
ولد الصديق ميمود
نقادي حفيع
بمعربي عبد القادر
معاريف دمحم
خرشي عمر معمر
شامي نذير
بف قدياب دمحم
مداح بومديف
ادريس خوجة جميمة

رئيسة المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات والفنوف
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية التكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية التكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ
ّ
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
ّ

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة جياللي اليابس – سيدي بمعباس
أستاذ بجامعة مصطفة اسطنبولي – معسكر
مسؤولة المكتبة المركزية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  620مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الجذع المشترك عموم وتكنولوجيا بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور  -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 241المؤرخ في  27افريل  2011الذي ّ
ّ
الجذع المشترؾ عموـ وتكنولوجيا بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف عاشور -الجمفة،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ وتكنولوجيا بكمية العموـوالتكنولوجيا بجامعة زياف عاشور -الجمفة المؤرخ في  30نوفمبر ،2016
يـقــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

272

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ وتكنولوجيا بكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة زياف عاشور -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ وتكنولوجيا بكمية العموـ
والتكنولوجيا بجامعة زياف عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بقرار رقم  620مؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الجذع المشترك عموم وتكنولوجيا بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور -الجمفة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقب
رزاوي دمحم منير
البار دمحم
بف عيسى عمر

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

منصور عمر
جودي دليمة
مسعود عبد المؤمف
اسراج زىير
بمعدؿ عبد القادر

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  621مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الكيربائية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور  -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ والتكنولوجيابجامعة الجمفة المؤرخ في  05ديسمبر،2016
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف
عاشور  -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
زياف عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بقرار رقم  621مؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور -الجمفة
الصفة
الرقم االسم والمقب
1
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
عزوزي مسعودة
2
رئيس القسـ
قزيـ جماؿ
3
أستاذ
قاسمي كماؿ
4
أستاذ
بوقزي العربي
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بوضياؼ دمحم
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بديرينة الخنساء
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف عيسى الطاىر
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حنداوي دحماف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  622مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشور  -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسيةبجامعة زياف عاشور -الجمفة المؤرخ في  15مارس ،2017
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
زياف عاشور -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
زياف عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ

ممحق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

بقرار رقم  622مؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشور -الجمفة
الصفة
االسم والمقب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
كاس عبد القادر
رئيس القسـ
معمري خالد
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بف غربي ميمود
أستاذ محاضر قسـ "ب"
جداوي خميل
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
عصبي حميمة السعدية
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف بمعايب بمقاسـ
أستاذ مساعد قسـ "ب"
مييوبي خبيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـ ارر رقم  623مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعةزياف عاشور -الجمفة المؤرخ في  06و 13مارس،2017
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة زياف
عاشور -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة زياف
عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ّ

ممحق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

بقرار رقم  623مؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشور -الجمفة
الصفة
االسم والمقب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بف حفاؼ اسماعيل
رئيس القسـ
بف الصادؽ أحمد
أستاذة محاضر قسـ "أ"
عمي موسى حسيف
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
لدغش سميمة
أستاذة محاضر قسـ "أ"
جماؿ عبد الكريـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
حرشاوي عالؿ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
عباس عبد القادر
أستاذ مساعد قسـ "أ"
صدارة دمحم
أستاذ مساعد قسـ "ب"
حمزة عباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  624مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة إبن خمدون تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت ،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  217المؤرخ في  25فيفري  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة تيارت.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وب ناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآلليالمؤرخ في  12افريل .2017
بجامعة ابف خمدوف – تيارت ّ

يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة إبف
خمدوف تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة
إبف خمدوف – تيارت ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف – تيارت ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

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

ممحق بالقرار رقم  624المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم الرياضيات لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة إبن خمدون -تيارت

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

ىػدية بف عػودة
لعرابي عبد الرحماف
سنوسي عبد القادر
قدة لحسف
زياف دمحم
صابيت سييمة
ورداني عبد الرحماف
دياب عبد الرزاؽ

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  625مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم اآللي بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة إبن خمدون  -تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180 -17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات بجامعة ابفالمؤرخ في  12أفريل ،2017
خمدوف -تيارت ّ
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة
ابف خمدوف  -تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
بجامعة ابف خمدوف  -تيارت ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف -تيارت ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  625المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة ابن خمدون  -تيارت
االسم والمقـب

مبارؾ بف داود
سي عبد اليادي أحمد
بمعربي مصطفى
مصطفاوي سيد أحمد مختار
مراتي مجدد

عيد لحسف
مصطفاوي قادة
طالبي عػمر

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  626مؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم والتكنولوجيا بكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون  -تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180 -17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 ،2003والذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبموجب القرار رقـ  218المؤرخ في  25فيفري  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالعموـ والتكنولوجيا بكمية العموـ التطبيقية بجامعة تيارت،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ والتكنولوجيا بكمية العموـ التطبيقية بجامعةلمؤرخ في  14فيفري 2017
ابف خمدوف – تيارت ّ
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ والتكنولوجيا بكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف
خمدوف – تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ والتكنولوجيا بكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف
خمدوف  -تيارت ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف – تيارت ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  626المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم العموم والتكنولوجيا بكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون  -تيارت
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ " أ "  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
نقادي كريـ
رئيس القسـ
القري دمحم
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بوعافية حمزة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
قمو دمحم
أستاذ محاضر قسـ "ب"
شوقي عبد القادر
أستاذ محاضر قسـ "ب"
حاجي قويدر
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بف عبد هللا عبد القادر
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بومديف بشير
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بوحميد ماما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  627مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون -تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180 -17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 ،2003والذي ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  220المؤرخ في  25فيفري  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاليندسة الكيربائية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة تيارت،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ التطبيقية بجامعةالمؤرخ في  14فيفري ،2017
ابف خمدوف – تيارت ّ

يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف
خمدوف – تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المكيانيكية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف
خمدوف تيارت،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف – تيارت ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  627المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون -تيارت
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1قػراص عبد القادر
رئيس القسـ
 2قمور دمحم بوتخيل
أستاذ
 3ساحمي أحمد
أستاذ
 4بوزيداف أحمد
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 5القري دمحم
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 6مكروسي سعيد
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 7مشكور اليادي
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 8دبيح سنوسي
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 9بف اعمر بدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  628مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الكيربائية بكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون  -تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 ،2003والذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  219المؤرخ في  25فيفري  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاليندسة الكيربائية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة تيارت،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ التطبيقية بجامعةالمؤرخ في  16فيفري .2017
ابف خمدوف -تيارت ّ
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المج نة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف
خمدوف – تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف
خمدوف  -تيارت وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  -تيارت ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  628المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية العموم التطبيقية جامعة ابن خمدون تيارت
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1مجػاىد دمحم
رئيس القسـ
بركاني عبد الرحماف
2
أستاذ
اسماعيمي عطا هلل
3
أستاذ
مسمـ يوسف
4
أستاذ
ميموني عبد النبي
5
أستاذ محاضر قسـ " ب"
حسايف السعيد
6
أستاذ محاضر قسـ " ب"
ساحمي بمقاسـ
7
أستاذ مساعد قسـ " أ"
بمفضل سيف الديف
8
أستاذة مساعدة قسـ " أ"
بمحسل خيرة
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  629مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون -تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180 -17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

 وبموجب القرار رقـ  222المؤرخ في  25فيفري  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاليندسة المدنية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة تيارت،

 وبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابفالمؤرخ في  14فيفري ،2017
خمدوف – تيارت
ّ

يـقــــرر

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

المتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف

خمدوف – تيارت.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف
خمدوف  -تيارت ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف – تيارت ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ممحق بالقرار رقم  629المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون  -تيارت
االسم والمقـب

حػاجي لزرؽ

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

بوعكاز خالد

رئيس القسـ

درعيش قادة

أستاذ محاضر قسـ " أ"

أستاذ محاضر قسـ "أ"

زيدور دمحم

آيت اعمر مزياف دمحم

أستاذ محاضر قسـ " ا"

ثميجي يوسف

أستاذ محاضر قسـ " ب"

بوضربة البشير
ميموني دمحم
رناؾ زىرة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ محاضر قسـ " ب"

أستاذ مساعد قسـ " أ"

أستاذة مساعدة قسـ " أ"
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قـرار رقم  630مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا،
ّ
 ،2003والذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  264المؤرخ في  23مارس  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةالعموـ التطبيقية بجامعة تيارت،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف خمدوف –تيارتالمؤرخ في  23مارس .2017
ّ
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف خمدوف – تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف خمدوف  -تيارت وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف -تيارت ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  630المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون  -تيارت

االسم والمقـب
عبديش أحمد
بمفضل الشيخ
قمو أدمحم
آيت اعمر رمزياف دمحم
القري دمحم
بوعكاز خالد
بركاني عبد الرحماف
قمو دمحم بودخيل
نقادي كريـ
حاجي لزرؽ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية،ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية

عميد الكمية
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسـ العموـ والتكنولوجيا
رئيس قسـ اليندسة المدنية
رئيس قسـ اليندسة الكيربائية
رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ والتكنولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

مجاىد دمحم
قراص عبد القادر
زيدور دمحم
ميموني عبد النبي
ساحمي أحمد
بوزيداف أحمد
خاتمي بمخير
زروقي الميمود
مخموفي بمقاسـ
كواللي مصطفى
مسمـ يوسف
عالوي الطيب
حدوش كماؿ
بمفرحات سميرة

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ
ممثل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

اليندسة المدنية
اليندسة الكيربائية
اليندسة الميكانيكية
اليندسة الميكانيكية
العموـ والتكنولوجيا
العموـ والتكنولوجيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحدد لمقائمة االسمية
المؤرخ في  17ماي 2016
يعدل القرار رقم 459
ّ
قـرار رقم  631مؤرخ في  15جوان ّ ،2017
ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  244-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 459المؤرخ في  17ماي  2016الذي ّ
ّ
عموـ المادة بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة برج بوعريريج،
المؤرخ في  07مارس ،2017
وبناء عمى إرساؿ جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج رقـ 24
ّ
 ًيـقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ
والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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المحدد لمقائمة
المؤرخ في  17ماي 2016
يعدل القرار رقم 459
ّ
ممحـــق بالقــرار رقم  631المؤرخ في  15جوان  2017الذي ّ
ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج
الرقم

1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

خالدي دمحم رضا
فركوس ىناء
كحوؿ عبد الحميـ
لطرش عبد الحكيـ
جاللي سعاد
مولى البغدادي
ثابتي سميمة

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد لمقائمة
المؤرخ في  25فيفري 2015
يعدل القرار رقم 88
ّ
قـرار رقم  632مؤرخ في  15جوان ّ ،2017
ّ
االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  244-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 وبموجب القرار رقـ 88المؤرخ في  25فيفري  2015الذي ّ
ّ
العموـ والتكنولوجيا بجامعة برج بوعريريج،
المؤرخ في  07مارس ،2017
وبناء عمى إرساؿ جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج رقـ 24
ّ
 ًيـقــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا

بجامعة محػمد البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة محػمد البشير
اإلبراىيمي -برج بوعريريج ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة محػمد البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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المحدد
المؤرخ في  25فيفري 2015
يعدل القرار رقم 88
ّ
ممحـــق بالقــرار رقم  632المؤرخ في  15جوان  2017الذي ّ
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

االسم والمقـب

بوزيد عبد الرزاؽ
كساؿ عبد الحميـ
داداش دراجي
أقموـ خميستي
لعوامري أسماء
صخارة سعدي
فركوس ىناء
جابو جماؿ
لقزيط عبد الناصر
عياش رياض
روابح خالد
مداد منير
خالدي دمحم رضا
بوالتوت فريد
طالبي دمحم األميف
حميميد مراد
قرار نبيمة
كحوؿ عبد الحميـ
حمادو عبد الوىاب
روابح زىير
مسعوداف إبراىيـ
مزعاش صالح الديف
خالدي عبد الغني
عيدؿ صميح
سعد السعود فاطمة
زايدي ربيعة

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروميكانيؾ
ّ
عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيسة قسـ اإللكترونيؾ
رئيس قسـ اإللكتروميكانيؾ
رئيسة قسـ عموـ المادة
رئيس قسـ عموـ وتقنيات
رئيس قسـ اليندسة المدنية
رئيس قسـ ىندسة المحيط
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروميكانيؾ
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ المادة
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروميكانيؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ المادة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ المادة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ وتقنيات
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  633مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة غرداية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  248-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 ًالمؤرخ في  06أفريل ،2017
غرداية ّ
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
غرداية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة

غرداية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

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

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقـرار رقـم  633المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة غرداية
االسم والمقـب

إبراىيمي طاىر
يحي بف يحي
بوعامر بوعالـ
حاج أدمحم يحي
مدور دمحم
سويمـ مختار
مصيطفى عقيمة
رزاؽ فاطمة

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  634مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةلمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ وا ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  248-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  12فيفري ،2017
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية ّ
يـقــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقـرار رقـم  634المؤرخ في  15جوان  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بوخاري عبد الحميد
1
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عجيمة دمحم
2
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
شرع مريـ
3
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بف النوي مصطفى
4
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عبادة عبد الرؤوؼ
5
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أبو القاسـ الشيخ صالح
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حميدات عمر
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بف عبد الرحماف ذىبية
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  635مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتض ّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  248-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
 ًالمؤرخ في  12مارس ،2017
وعموـ التسيير بجامعة غرداية ّ

يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة غرداية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة غرداية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

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

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقـرار رقـم  635مؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

شنيني حسيف
دحو سميماف
أوالد حيمودة عبد المطيف
شنيني عادؿ
بياز لويزة
محجوبي دمحم األخضر
ميسوف بمخير

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  636مؤرخ في  15جوان ّ ،2017
المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  211-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة
و
ّ
خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بالمدرسة العميا لألساتذة
 ًبوزريعة المؤرخ في  16جانفي ،2017
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437

الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم

1
2
3
4
5
6
7

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  636مؤرخ في  15جوان  2017الذي ّ
المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة
االسم والمقـب

دمحم اليادي بوطارف
قدور عمراف
إنساعد سميرة
لطرش عمي
العربي بف عاشور
مصطفى بوختالة
بف ترية خميسة

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  637مؤرخ في  15جوان ّ ،2017
المجنة العممية لقسم التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  211-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة
و
ّ
خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العميا لألساتذة
 ًبوزريعة المؤرخ في  10فيفري ،2016
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  637المؤرخ في  15جوان  2017الذي ّ
المجنة العممية لقسم التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ"،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بف عدة عبد المجيد
رئيس القسـ
نايت قاسي لياس
أستاذ محاضرقسـ "أ"
خالد كبير عالؿ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بوطارف مبارؾ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سعيدي مزياف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف عالؿ رضا
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
بية نجاة
أستاذ مساعد قسـ "ب"
سرباح دمحم
أستاذ مساعد قسـ "ب"
عبد الستار حسيف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  638مؤرخ في  15جوان ّ ،2017
المجنة العممية لقسم الفمسفة بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  211-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة
و
ّ
خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة المؤرخ
 ًفي  10فيفري ،2016
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  638المؤرخ في  15جوان  2017الذي ّ
المجنة العممية لقسم الفمسفة بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
محمودي يعقوبي
رئيس القسـ
طيبي مسعود
أستاذ
بميماف عبد القادر
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
شيكو يميينة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
نقيب عمر
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
خالف نورية
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
لعروسي نادية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  639مؤرخ في  15جوان ّ ،2017
المجنة العممية لقسم المغة اإلنجميزية بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  211-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة
و
ّ
خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة
 ًالمؤرخ في  10فيفري ،2016
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437

الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  639المؤرخ في  15جوان  ،2017الذي ّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

المجنة العممية لقسم المغة اإلنجميزية بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

االسم والمقـب

مسخر حياة
بف خدوجة عبد العزيز
ساحل مميكة
بف زروؽ سماح
بف قسيمة العمري
مدفوني كريمة
قصباجي صورية

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  640مؤرخ في  15جوان ّ ،2017
المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  211-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة
و
ّ
خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعة
 ًالمؤرخ في  10فيفري ،2016
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  640المؤرخ في  15جوان  2017الذي ّ
المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

االسم والمقـب
قارة عباس عتيقة ياسميف
صياـ كريمة
بف حوحو نبيمة
يرمش وردية
أوشريف المية
بمعسمة فتيحة
بف عمي سفياف

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  641مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  252-09المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة لممدرسة العميا لألساتذة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة المؤرخ في  04فيفري
 ً،2016
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437

الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  641المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

االسم والمقـب

عميش لعموري

متيجة بشير
بوطارف مبارؾ
بوعباش مراد
قدور عمراف
صياـ كريمة
بف خدوجة عبد العزيز
طيبي مسعود
نايت قاسي الياس
بوطارف دمحم اليادي
بف عدة عبد المجيد
قارة عتيقة ياسميف
مسخر حياة
يعقوبي محمود
خالد كبير عالؿ
بوسماحة عبد المجيد
بميماف عبد القادر
بف حوحو نبيمة
مرجانة رشيد
أشريف المية
كماؿ عبد هللا
مريوش أحمد
تومي عبد القادر
بركاىـ العموي
سعيدي مزياف
سرباح دمحم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
التدرج والشيادات
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
مدير مساعد مكّمف بالتّكويف المتواصل والعالقات الخارجية
رئيس قسـ المغة العربية
رئيسة قسـ المغة الفرنسية
رئيس قسـ المغة اإلنجميزية
رئيس قسـ الفمسفة
رئيس قسـ التاريخ والجغرافيا

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية
رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ والجغرافيا
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية
رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة
ذوي مصف األستاذية قسـ التاريخ والجغرافيا
ممثّل أساتذة ّ
ذوي مصف األستاذية قسـ المغة العربية
ممثّل أساتذة ّ
ذوي مصف األستاذية قسـ الفمسفة
ممثّل أساتذة ّ
ذوي مصف األستاذية قسـ المغة الفرنسية
ممّثمة أساتذة ّ
ممثّل أساتذة ذّوي مصف األستاذية قسـ المغة اإلنجميزية
ذوي مصف األستاذية قسـ المغة الفرنسية
ممّثمة أساتذة ّ
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
ممثّل عف األساتذة المساعديف
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مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم ّ 642
لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  272-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  20أوت
 ًالمؤرخ في  14مارس ،2017
 -1955سكيكدة ّ
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  20أوت
 -1955سكيكدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  20أوت -1955
سكيكدة  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  20أوت  -1955سكيكدة  ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقـــرار رقم 642
ّ
المجمس العممي لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
الصفـة
االسم والمقـب
مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ
رئيس المجمس العممي لمكّمية،ممثّل األساتذة ذوي
بو القمح يوسف
ّ
عميد الكّمية
بوالصمصاؿ نور الديف
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
شحماط مراد
بف يوسف فاطمة الزىراء نائبة العميد المكمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ الحقوؽ
بوحديد فارس
رئيس قسـ العموـ السياسية
بو الجدري فيصل
رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ
بودفع عمي
مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ
ممثّل األساتذة ذوي
فميغة نور الديف
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
صخري طو
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بف طالب أحسف
مدير بحث
لنكار محمود
مسؤولة مكتبة الكمية
وادي صورية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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قـرار رقم  643مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  272-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 ًالمؤرخ في  14مارس ،2017
 20أوت  -1955سكيكدة ّ

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  20أوت
 -1955سكيكدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة 20

أوت  -1955سكيكدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  20أوت  -1955سكيكدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقـرار رقـم  643المـؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بودفع عمي
1
رئيس القسـ
بوحديد فارس
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بو القمح يوسف
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
فميغة نور الديف
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
كيفاجي الضيف
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب""
مبروؾ ليندة
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
لنكار محمود
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
صخري طو
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف طالب أحسف
9
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  644مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  272-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات
 ًالمؤرخ في  15مارس ،2016
بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة ّ

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة 20
أوت  -1955سكيكدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 20أوت  -1955سكيكدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  20أوت  -1955سكيكدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقـرار رقـم  644المـؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

الصفـة

شوالب جماؿ
بوناب عبد الحق منصور
عبود حميودة
رواؽ عثماف
مسيس رياض
مبارؾ خمفة

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

عزوز قربوع
زرواؿ حسيف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "ب""
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"
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قـرار رقم  645مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البتروكيمياء وىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  272-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البتروكيمياء وىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا
 ًالمؤرخ في  7مارس ،2017
بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة ّ

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

متمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ وال ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البتروكيمياء وىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة
 20أوت  -1955سكيكدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البتروكيمياء وىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة
 20أوت  -1955سكيكدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  20أوت  -1955سكيكدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

بالقـرار رقـم  645المـؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البتروكيمياء وىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
زواوي امنة
رئيس القسـ
مرصى زبيدة
أستاذ
مجراـ دمحم الصالح
أستاذة
رواينية منيرة
أستاذ
جازي فيصل
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
رمضاف نسيمة
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بوقدح نبيل
أستاذ مساعد قسـ "أ"
قربوعة عدالف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
داموس معمر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  646مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 272-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ
 2001والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 ،2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة 20المؤرخ في  7مارس .2017
أوت  –1955سكيكدة ّ
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت
 – 1955سكيكدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت
 –1955سكيكدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ و التكويف العالييف ومدير جامعة  20أوت - 1955سكيكدة كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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بالقرار رقم  646المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
زرقوط صالح
رئيس القسـ
زربيطة السعيد
أستاذ
بوقدوـ احسف
أستاذ
جميمي رفيق
أستاذ محاضر قسـ " أ "
بوزكري حساف
أستاذ محاضر قسـ " أ"
وشتاني سميـ
أستاذ محاضر قسـ " أ "
لعمو رشيد
أستاذ مساعد قسـ " أ "
مزىود نبيل
أستاذ مساعد قسـ " أ "
عياشي بالؿ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  647مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  272-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة 20
 ًالمؤرخ في  7مارس ،2017
أوت  -1955سكيكدة ّ
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت
 -1955سكيكدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت
 -1955سكيكدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  20أوت  -1955سكيكدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقـرار رقـم  647المـؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1بوزويط عز الديف
رئيس القسـ
 2ميناوي سامي
أستاذ
 3لقويرة مسعود
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 4مطاطمة عبد الرزاؽ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 5كاليعية رضا
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 6زحزوح زبير
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 7بوضياؼ دمحم
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 8ماضي بمقاسـ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 9قحقاح منير
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  648مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت  – 1955سكيكدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 180-17 ،المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 272-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق 18سبتمبر سنةالمتمـ
 2001والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 ،2003والذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوتالمؤرخ في  7مارس ،2017
 – 1955سكيكدة ّ
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت -1955
سكيكدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة  20أوت 1955
سكيكدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ و التكويف العالييف و مدير جامعة  20أوت 1955سكيكدة كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.
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الرقم
1
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  648المؤرخ في  15جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة  20اوت  -1955سكيكدة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذة ،محاضرة قسـ "أ" رئيسة لمجنة العممية لمقسـ
بولشفار رحيمة
رئيسة القسـ
نقاب آماؿ
أستاذة محاضرة قسـ " ب"
عموشي نسريف
أستاذة محاضرة قسـ " أ"
جيالني شيرزاد
أستاذة محاضرة قسـ " ب"
دليمي آماؿ
أستاذة محاضرة قسـ " أ"
بوفاس سياـ
أستاذ محاضر قسـ " أ "
الشيخ خالد
أستاذ مساعد قسـ " أ "
عالؿ حمزة
أستاذ مساعد قسـ " ب"
لخفيف فيصل

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  649مؤرخ في  15جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد التربية البدنية والرياضية عبد الحميد بن باديس بجامعة -مستغانم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  220-98المؤرخ في 13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنةالمتمـ،
 1998والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشتالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
سنة 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة عبد الحميد
 ًبف باديس مستغانـ المؤرخ في  5مارس ،2016
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة عبد الحميد بف
باديس مستغانـ.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة عبد الحميد بف
باديس مستغانـ ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـ ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحـــق بالقــرار رقم  649المؤرخ في  15جوان  2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد التربية البدنية والرياضية عبد الحميد بن باديس بجامعة -مستغانم

الرقم االسم والمقـب
 1بف قوة عمي
2
3
4
5
6
7
8

بف قاصد عمي الحاج دمحم

بف قناب الحاج
بف زيداف حسيف
مقراني جماؿ
زبشي نور الديف
كتشوؾ سيدي دمحم
عطا هللا أحمد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لممعيد ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ التربية البدنية والرياضية
ّ

مدير المعيد
مدير مساعد مكّمف بما بعد التد ّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ التربية البدنية والرياضية
المكيف
رئيس قسـ النشاط البدني
ّ
رئيس قسـ التدريب الرياضي
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ التربية البدنية والرياضية
ّ
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9

10
11
12
13
14
15
16
17

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية
كروـ دمحم عراب
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية
بف لكحل منصور
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية
حرشاوي يوسف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية
بومسجد عبد القادر
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
غواؿ عدة
ممثّل عف األساتذة المساعديف
وليد خالد
بف دحماف دمحم نصر الديف مدير مخبر
مدير مخبر
سعيد عيسى خميفة
مسؤوؿ المكتبة
بقدوري سميماف

عف
عف
عف
عف

قسـ
قسـ
قسـ
قسـ

التربية البدنية والرياضية
التدريب الرياضي
المكيف
النشاط البدني
ّ
المكيف
النشاط البدني
ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد كيفيات
قـرار رقم  649مكرر مؤرخ في  15جوان ّ ،2017
تنظيم مسابقة االلتحاق بالمدارس العميا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  ،1999والمتضمفالمتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة ،2008الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
والمتضمف نظاـ ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
اّلذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة ،2016يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
اّلذي ّ
المتضمف إحداث مجالس التأديب داخل مؤسسات
 وبمقتضى القرار رقـ  371المؤرخ في  11يونيو ،2014ّ
التعميـ العالي.
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقػا ألحكاـ المادة  9مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  2016المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى كيفيات تنظيـ مسابقة االلتحاؽ
بالمدارس العميا.
الفصل األول
أحكام عامة
ظـ مسابقة االلتحاؽ بالمدارس العميا بالنسبة لكل ميداف .يتـ عمى إثرىا التتويج والترتيب حسب
المادة  :2تن ّ
الرغبات واألماكف البيداغوجية المتوفرة عمى مستوى المدارس العميا.
المادة  :3مسابقة االلتحاؽ بالمدارس العميا ذات طابع وطني ،وتنظـ سنويا في دورة واحدة.
عد مدير كل مؤسسة معنية بالمسابقة مسؤوال عمى السير الحسف لممسابقة عمى مستوى ىيكمو.
المادة  :4ي ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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الفصل الثاني
شروط المشاركة في المسابقة
المادة  :5يسمح باجتياز مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني الذي تضمنو المدارس العميا لمطمبة الذيف أنيوا بنجاح
سنتيف مف التكويف التحضيري.
المادة  :6تفتح مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني الذي تضمنو المدارس العميا أيضا ،لفائدة طمبة الجامعات والمراكز
الجامعية في طور التكويف في الميسانس والذيف اجتازوا بنجاح سنتيف دوف تكرار .وبيذا الصدد يمكف
لطمبة:

 ميداني عموـ وتكنولوجيا وعموـ المادة ،المشاركة في مسابقة ميداف عموـ وتكنولوجيا، ميداف عموـ الطبيعة والحياة ،المشاركة في مختمف مسابقات ميداف عموـ الطبيعة والحياة، ميداف عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية ،المشاركة في مسابقة ميداف عموـ اقتصادية ،تسييروعموـ تجارية،
 ميداف رياضيات واعالـ آلي ،المشاركة في مسابقة ميداف رياضيات واعالـ آلي، ميداف ىندسة معمارية ،عمراف وميف المدينة ،المشاركة في مسابقة ميداف ىندسة معمارية،عمراف وميف المدينة.
بناء عمى دراسة الممف وفق عدد األماكف المتوفرة.
تتولى كل مدرسة انتقاء المترشحيف ً

الفصل الثالث
تنظيـــم مسابقـــــة
ظـ المسابقة حسب الميداف وعمى مستوى مختمف المؤسسات المعنية.
المادة  :7تن ّ
المادة  :8تحدث لجنة عمى مستوى كل ندوة جيوية لمجامعات ،تكّمف بتنظيـ وتسيير المسابقة.

الصدد تتكفل ب:
وبيذا
ّ
 إعداد مواضيع المسابقة حسب الميداف، تنظيـ حراسة االختبارات في المؤسسات المعنية بالمسابقة، تنظيـ عممية اإلغفاؿ، تنظيـ عممية التصحيح.توضح الكيفيات العممية ذات الصمة بالمسابقة ،بواسطة النظاـ الداخمي لممسابقة.
المادة ّ :9
المادة  :10تتضمف المسابقة اختبارات كتابية و/أو بيانية .تشمل كل برنامج التكويف التحضيري لمميداف المعني.
تحدد مصالح الو ازرة المكمفة بالتعميـ العالي بالتنسيق مع مدراء المدارس بالنسبة لكل ميداف ،اختبارات
المادة ّ :11
وتدوف في محضر وترسل لمدراء المؤسسات المعنية بالمسابقة مف أجل
المسابقةّ ،
ومدتيا ،ومعامالتياّ .
التنفيذ.
المادة  :12يمكف مصالح الو ازرة المكمفة بالتعميـ العالي ،إقرار أحكاـ خاصة واجراءات تكميمية ،عند الحاجة،
وترسل إلى مختمف المؤسسات خمسة عشر ( )15يوما عمى األقل قبل تاريخ المسابقة.
المادة  :13ترسل قوائـ المترشحيف المقبوليف الجتياز المسابقة إلى و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،مباشرة بعد

المداوالت األخيرة لالمتحانات التي تنظـ داخل األقساـ التحضيرية.
المادة  :14تخضع جميع أوراؽ االختبارات لتصحيح مزدوج تحت اإلغفاؿ .عندما يكوف الفارؽ بيف النقطتيف أقل
معدؿ العالمتيف .وفي حالة ما إذا كاف
يتـ االحتفاظ بالعالمة التي تناسب ّ
أو يساوي ثالث ( )03نقاطّ ،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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الفارؽ بيف العالمتيف يتعدى الثالث ( )03نقاط ،يتـ المجوء إلى تصحيح ثالث .وفي ىذه الحالة يكوف
معدؿ العالمتيف المتقاربتيف ،ىو العالمة النيائية.
تترؾ باقي الحاالت لتقدير األساتذة المصححيف المعنييف.
المادة  :15تنعقد لجنة المداوالت تحت اإلغفاؿ بالنسبة لكل مدرسة ،وتتشكل مف ممثل عف األساتذة المصححيف
يعيف رئيس المجنة بالتشاور مع أعضاءىا.
عف كل مادةّ ،
المادة  :16تكّمف لجنة المداوالت بما يأتي:
المادة  :17ي تـ

السير عمى تطابق النقاط مع معايير التقييـ،
المعدالت،
القياـ بحساب
ّ
ترتيب الطمبة حسب االستحقاؽ والمداولة تحت اإلغفاؿ.
رفع اإلغفاؿ والمصادقة عمى نتائج المسابقة مف طرؼ المجنة الوطنية لممداوالت التي يترأسيا

األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي أو ممثال عنو.
سيدة ،وتعتبر ق ارراتيا نيائية وال رجوع فييا.
المادة ّ :18
تعد المجنة الوطنية لممداوالت ّ
المادة  :19تنشر نتائج المسابقة حسب الميداف وحسب المدرسة في الموقع االلكتروني لو ازرة التعميـ العالي والبحث
العممي ،مباشرة بعد إعالف النتائج مف طرؼ المجنة الوطنية لممداوالت.
المتضمف مجالس التأديب داخل مؤسسات
المؤرخ في  11يونيو ،2014
المادة  :20تسري أحكاـ القرار رقـ 371
ّ
ّ
ويحدد تشكيمتيا وسيرىا ،والمذكور أعاله ،عمى حاالت الغش و /أو الحاالت التأديبية ذات
التعميـ العالي،
ّ
الصمة بالمسابقة.
مدة المسابقة.
تجّند لجاف التأديب لممدارس العميا طواؿ ّ
الحراس ،والمكمفوف بالتنظيـ واإلغفاؿ) ،طبقا
المادة  :21تدفع مكافئة لممتدخميف في المسابقة
(المصححيف ،و ّ
ّ
لمتنظيـ الساري المفعوؿ.
المادة  :22يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ورؤساء الندوات
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر
الجيوية ،ومدراء المؤسسات الجامعية المعنية بالمسابقة ،كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قـرار مؤرخ في  19جوان  ،2017يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعـة باتنـة" 2مصطفى بن بولعيد"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  180-15المؤرخ في  11جويمية سنة  ،2015المتضمف إنشاء جامعػة باتنػة،2 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  11مػاي سنة  ،2017المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمػي األساتػذة والعمػػاؿفػي لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة باتنػة،2
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  11مػاي سنة  ،2017المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدىجامعػػة باتنػة،2
يـقــــرر
المـادة األولى :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة باتنػة.2
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:
-01
-04
-07

بريكي اليميف،
سنوسي أحمد،
بيطاـ إسماعيل،

األعضاء اإلضافيون:
-01

قالة حمودي،

-02
-05
-08
-02

بوتريد كماؿ،
عواؽ ىشاـ،
كروي نواؿ،

-03
-06
-09

عبدو شعباف،
بمة نسيـ،
مالح حفصي،

بف بوزيد عبد الرزاؽ،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعػة باتنػة ،2بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي
والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  19جوان 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  19جوان  ،2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة عيـن الدفـمى
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية.
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا.
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية.
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي.
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  84-95المؤرخ في  22مارس سنة  ،1995المتضمف إنشاء الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  312/03المؤرخ في  14سبتمبر سنة
.2003
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 بمقتضى القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في  17فيفري سنة  ،2016يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  06فيفري سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب أعضاء لجنة الخدماتاإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية عيف دفمى.
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  28فيفري سنة  ،2017المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنػة الخدمػاتاإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدمات الجامعية عيف دفمى.
يـقــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية مديرية الخدمات الجامعية عيف دفمى،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:

 -01زيف مراد،
 -04ساىل كريـ،
 -07زوقاري سفياف،

األعضاء اإلضافيون:
-01

بف بوعمي عبد الحميد،

 -02مالكي دمحم نجيـ،
 -05مييابيل كريـ،

-02

 -03فاضل عبد الكريـ،
 -06رحماني جياللي،

ترساف عبد هللا،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية عيف دفمى ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  19جوان 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  650مؤرخ في  20جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغست
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  301-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة ،2005والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،

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

يـقــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005و المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغست.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغست في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغست
الصفة

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -دادة موسى بمخير

رئيسا

 -بف حود عبدالقادر

عضو

 -قورو رؤوؼ

عضو

 -عزاب سمير

 مرموري غازي -داكي بوعمامة

عضو

 -عشوش الطاىر

عضو

 -بمباؿ دمحم

عضو

 -مبركي سعيد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والضماف االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -بسودي عبدهللا

عضو

 -أعراب نجيب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

 -يحياوي عبدالواحد

عضو

ممثل الوالي.

 -2األعضاء المنتخبين:

االسم والمقب

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

الصفة

الييئة

 -حطاب مراد

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،

 -جوادي الياس

عضو

 -بوشميحة عبد الوىاب

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات،

 -بف الشيخ الحسيف دمحم األميف

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العموـ والتكنولوجيا،

 -نفيس مولود

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -خمقاني عبد اليادي

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -افرواؽ دمحم إبراىيـ

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

عضو

ممثل منتخب عف الطمبة،

 -دحماني سيدي دمحم

 بومديف سيدي بوبكر -ابرقف حفصي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عضو
عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية،

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثل منتخب عف الطمبة.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ
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قـرار رقم  659مؤرخ في  21جوان  ،2017يتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية
لمبيطرة ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القانوف رقـ  05 -99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  ،1999المتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  44-76المؤرخ في  20صفر  1396الموافق  20فيفري سنة  ،1976المعدؿ والمتمـ،المتضمف نظاـ الدراسات لنيل دبموـ طبيب بيطري،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  130-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  03مايو سنة ،2008المتضمف القانوف الخاص لألستاذ الباحث ال سيما المادة ،63
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
يـقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا ا لقرار إلى إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة ويحدد صالحيتيا ،تشكيمتيا تنظيميا
وسيرىا وتدعى في صمب النص" :المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة".
صالحيات لمجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة
المادة  :2تكمف المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة باعتبارىا جياز تشاور ما بيف المؤسسات وما بيف القطاعات
في مجاؿ اختصاصيا:
 بإعداد عروض التكويف لممؤسسات التي تضمف تكويف طبيب بيطري. إعداد ومراجعة وتحييف برامج عروض التكويف طبيب بيطري ( التعميـ المشترؾ لممؤسسات التيتضمف ىذا التكويف).
 بدراسة عروض التكويف المقترحة مف طرؼ المؤسسات التي تضمف تكويف الطبيب البيطري،السيما ما تعمق:
 بمطابقة ونوعية ونجاعة محتويات برامج التكويف، بمطابقة برامج التكويف مع التأطير البيداغوجي، بما تتيحو ىذه التكوينات مف فرص لمتشغميو الجيوية و /أو الوطنية، باقتراح إجراءات تشجيعية متعمقة باإلبداعات البيداغوجية والتسيير وتثميف المنتوجات والوسائلالبيداغوجية.
 جمع وتحييف المعمومات البيداغوجية والعممية لمجمل تكوينات مؤسسات التعميـ العالي التي تضمفتكويف الطبيب البيطري.
 بجمع وتحييف كل المعمومات البيداغوجية والعممية لكافة التكوينات. باقتراح اإلجراءات الضرورية ذات الصمة بالتقييـ والتدرج في الدراسات.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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تشكيمة المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة

المادة  :3تحدد تشكيمة المجنة الوطنية لمبيطرة كما يمي:
 أستاذ ( )01مف المصف العالي لكل مؤسسة تضمف تكويف الطبيب البيطري. ممثل أو ممثميف عف القطاع االجتماعي واالقتصادي العمومي و /أو الخاص.يعيف أعضاء المجنة البيداغوجية لمبيطرة لمدة ثالث ( )03سنوات قابمة لمتجدد مرة واحدة بقرار مف الوزير
المكمف بالتعميـ العالي.
المادة  :4ينتخب أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة خالؿ االجتماع األوؿ الرئيس ونائب الرئيس والمقرر
الذيف يشكموف مكتب المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة .تضمف المدرسة التي ينتمي إلييا رئيس المجنة
البيداغوجية الوطنية لمبيطرة أمانة المجنة.

تنظيم وسير المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة
المـادة  :5توضع تحت تصرؼ المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة أرضية رقمية عبر موقع األنترنت لمو ازرة المكمفة

بالتعميـ العالي والبحث العػممي لمتأدية أشغاليا.
تجتمع المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة في دورة عادية ،مرة واحدة في السنة بطمب مف رئيسيا.
كما يمكنيا أف تجتمع في دورة استثنائية باستدعاء مف رئيسيا أو بطمب مف أغمبية أعضائيا أو بطمب مف
الوزرية الوصية.
ا
ال تصح اجتماعات المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة اال بحضور ثمثي ( )3/2أعضائيا عمى األقل.
واذا لـ يكتمل النصاب يقعد اجتماع ثاف خالؿ أجل ثمانية ( )08أياـ وتصح مداوالت المجنة البيداغوجية
الوطنية لمبيطرة حينئذ ميما يكف عدد األعضاء الحاضريف.
المادة  :6تحدد المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي رزنامة نشاطات المجنة

الوطنية لمبيطرة ،وتصادؽ مع رئيس المجنة عمى مشروع جدوؿ أعماؿ اجتماعاتيا المقترح .يرسل رئيس
المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة استدعاءات فردية مصحوبة بجدوؿ األعماؿ ألعضاء المجنة في
غضوف ( )15يوما عمى األقل قبل تاريخ االجتماع ،يمكف تقميص ىذه اآلجاؿ إلى ثمانية ( )08أياـ
بالنسبة لمدورات االستثنائية.
المادة  :7خالؿ االجتماع األوؿ ،يعتمد أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة نظاما داخمية يقدمونو لإلعالـ

والمصادقة عميو مف طرؼ المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :8يمكف إنشاء ،عمى مستوى المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة ،لجاف تقنية لمتخصص حسب الضرورة.
تنشط ىذه المجاف مف قبل أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة ،وتضـ أساتذة مميزيف وممثميف عف
القطاع المستخدـ المعني ،تعرض أشغاؿ ىذه المجاف عمى المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة لمدراسة
وابداء الرأي.
المادة  :9يحدد رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة ،بالتشاور مع مجموع األعضاء ،جدوؿ أعماؿ كل جمسة
طبقا لمخطط العمل السنوي ولتوجييات السمطة الوصية.
المادة  :10تدوف أشغاؿ المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة في محاضر وتسجل في سجل مؤشر عميو مف قبل
رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة.
ترسل ىذه المحاضر مف قبل رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة إلى مديري المؤسسات التي تضمف
تكويف طبيب بيطري والى المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المـادة  : 11تعد المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة تقري ار سنويا عف نشاطيا وترسمو إلى المديرية العامة لمتعميـ
والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المـادة  :12يمكف رئيس المجنة الوطنية البيداغوجية لمبيطرة المشاركة في الندوات الجيوية لمجامعات بناء عمى
اقتراح رؤساء الندوات الجيوية أو المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف.

أحكام خاصة ونيائية
المـادة  : 13يجب عمى المؤسسة التي ين تمي إلييا رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة أف تضع تحت تصرفو

الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمسير الحسف لمجنة وكل التسييالت ذات الصمة بميامو (مػقر ،أمانة،
وسائل النسخ والطباعة ،ىاتف وفاكس وعتاد اإلعالـ اآللي ...إلخ).
تتكفل الندوة الجيوية لمجامعات بتوفير الدعـ الموجستي أثناء اجتماعات المجنة البيداغوجية الوطنية
لمبيطرة.
المـادة  :14تغطى المؤسسة األصمية لرئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة مصاريف سير المجنة البيداغوجية

الوطنية لمبيطرة.
تتكفل المؤسسات األصمية التي ينتمي إلييا أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة المدعوف لمتنقل في
إطار أشغاؿ المجنة طبقا لمتنظيـ الساري المفعوؿ بمصاريف الميمة والنقل.
المـادة  :15يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ومديري المؤسسات
التي تضمف تكويف طبيب بيطري ،كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية
لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  21جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  660مؤرخ في  22جوان  ،2017يعدل القرار رقم  108المؤرخ في  29جانفي 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  14مايو سنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ،السيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  206-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق 9يوليو سنة 2008والمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف،المتمـ ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  108المؤرخ في  29جانفي  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بغميزاف.
يـقــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

312

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  108المؤرخ في  29جانفي  ،2017والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:

االسم والمقب

 مدربل خالدي وداؾ قدور حيرش ىديات عالؿ رشيد صالحي احمد عاصمي عبد المطيف ديداف ادمحم تمنطيط جماؿ الديف رقاد سميـ لعموشي مجيدكتو عبد القادر -بمكحل بوبكر

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

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

الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكمف بالمالية،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
الوزير المكمف بالعدؿ،
الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
الوزير المكمف بالتجارة،
الوزير المكمف بالثقافة،
الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
الوالي.

".......................................والباقي بدون تغيير."........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  661مؤرخ في  22جوان  ،2017يعدل القرار رقم  418المؤرخ في  12افريل 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  400-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو،
 وبمقتضى القرار رقـ  418المؤرخ في  12أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.
يـقــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  418المؤرخ في  12أفريل  ، 2017والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
 - 1األعضاء المعينون:
 -بوراس أحمد

الصفة
رئيسا

القطاع

االسم والمقب

 عزايزية رابح -بوىالي دمحم

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

زناتي ليمور رحيمة
بف قدوار صالح
بمطوـ بوعالـ
بف تركي رقية
لعريبي عبدالوىاب

 مزغيش فرحات -اورابح رشيد

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكمف بالطاقة،
ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية،

ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل.

".......................................والباقي بدون تغيير."........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  662مؤرخ في  22جوان  ، 2017يعدل القرار رقم  466المؤرخ في  25افريل 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو(والية األغواط)

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  14مايو سنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

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

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  230-16المؤرخ في  29ذي القعدة عاـ  1437الموافق أوؿ سبتمبر سنة 2016والمتضمف إنشاء مركز جامعي بأفمو(والية األغواط)  ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضى القرار رقـ  466المؤرخ في  25افريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركزالجامعي بأفمو(والية األغواط).

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

يـقــــرر
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المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  466المؤرخ في  25افريل  ،2017والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

بف برطاؿ جماؿ
حفصي يوسف
مراح عمي
بربري الطاىر
ناجوي مداني

_ عمراف دمحم المختار
 خميس عبدالعزيز بنمنيعة ناصر نميمي دمحم -قرزو مبروؾ

حرر بالجزائر في  15جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو(والية األغواط)
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكمف بالمالية،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
الوزير المكمف بالعدؿ،
الوزير المكمف بالتجارة،
الوزير المكمف بالثقافة،
الوالي.

".......................................والباقي بدون تغيير."........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  663مؤرخ في  22جوان  ،2017يعدل القرار رقم  03المؤرخ في  03جانفي 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنةيحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة
 2011والذي ّ
 13منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  136-15المؤرخ في  4شعباف عاـ  1436الموافق  23مايو سنة 2015والمتضمف إنشاء مركز البحث في العموـ اإلسالمية والحضارة ،السيما المادة  4منو،
 وبمقتضى القرار رقـ  03المؤرخ في  03جانفي  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث في العموـ اإلسالمية والحضارة
يـقــــرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولـى :تعػدؿ المػادة األولػى مػف القػرار رقػـ  03المػؤرخ فػي  03جػانفي  2017والمػذكور أعػاله ،وتحػرر كمػا
يأتي:
"المادة األولى(............................... :بدوف تغيير)...................................

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في العموـ اإلسالمية والحضارة ،كما يمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
 السيد صحراوي طاىر ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا، السيد ذىبي عصماف ،ممثل عف وزير المكمف بالمالية، السيد داود ميمف  ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني، السيد مراح عمى ،ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، السيد نميمي دمحم  ،ممثل عف وزير المكمف بالثقافة، السيد تقاري دمحم  ،ممثل عف وزير الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، 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، السيد شنقيطي دمحم ،ممثل عف المجمس اإلسالمي األعمى، السيد مزياني سي محند إيدير ،ممثل عف المجمس األعمى لمغة العربية.(...............................والباقي بدوف تغيير)...................................
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  664مؤرخ في  22جوان  ،2017يعدل القرار رقم  09المؤرخ في  18جـانفي  2014الذي يحدد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  398-11مؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011لمذي يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  8منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  95-12مؤرخ في  8ربيع الثاني عاـ  1433الموفق أوؿ مارس سنة ،2012والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة والتغذية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  09المؤرخ في  18جػانفي  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالةالموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة والتغذية المعدؿ.
يــقـــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القػرار رقػـ  09المػؤرخ فػي  18جػػانفي  ،2014المعػدؿ والمػذكور أعػاله ،كمػا
يأتي:
"المادة األولى(............................... :بدوف تغيير)...................................
يعيف بصفتيـ أعضاء في مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة
والتغذية األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
السيدات والسادة:
-

قازد حساف
لطروش حاج
حماني عماد
حروادي فريد

-

عباس خالد
عساسي عزوز
حمالت كريمة
لعمش حفيظة

ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،
ممثل وزير الدفاع الوطني،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
رئيسة المجنة المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو
وتقويمو في مجاالت الفالحة ،الموارد المائية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثمة الوزير المكمف الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكمف بالبيئة والطاقات المتجددة،

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

حـرر بالجزائر في
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ طاىر حجار
 22جوان 2017

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار قـرار رقم  665مؤرخ في  22جوان  ،2017يعدل القــــرار رقم  008مؤرخ في  18جـانفي  ،2014يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإل نسانية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  398-11مؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011لمذي يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  8منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  96-12مؤرخ في  8ربيع الثاني عاـ  1433الموفق أوؿ مارس سنة ،2012والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية في العموـ االجتماعية واإلنسانية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  08المؤرخ في  18جػانفي  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالةالموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية.
يــقـــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القػرار رقػـ  08المػؤرخ فػي  18جػػانفي  ،2014المعػدؿ والمػذكور أعػاله ،كمػا
يأتي:
"المادة األولى(............................... :بدوف تغيير)...................................
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

317

يعيف بصفتيـ أعضاء في مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية
األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
السيدات والسادة
-

بمعروسي محند الطاىر
جابو عبد هللا عدة
صابري دمحم
رمعوف نورية

-

دردؽ مميكة
بمبكوش عبد القادر
حاشي سميماف
بواحمد عبد المجيد
شاكري نجوى

ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،
ممثل وزير الدفاع الوطني،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
رئيسة المجنة المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو
في مجاالت العموـ اإلنسانية والتاريخ،
ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة،

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

حـرر بالجزائر في
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ طاىر حجار
 22جوان 2017

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  670مؤرخ في  22جوان  ،2017إلغاء القرار تسوية رقم  259المؤرخ في  27فيفري 2017
بعنوان السنة الجامعية  2009-2008جامعة الشمف في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  208-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة 2001الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة 2001المتضمف إنشاء جامعة الشمف ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 قرار تسوية رقـ  259المؤرخ في  27فيفري  2017يتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف جامعة الشمف. وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،بتاريخ  11جواف .2008يـقـــــرر
المادة األولى :يمغي القرار رقـ  259المؤرخ في 27فيفري  2017والمذكور أعاله ،والمتضمف يؤىل الماستر
المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2009- 2008جامعة الشمف ،في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتكويف العالييف ومدير جامعة الشمف ،كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  22جوان  ،2017يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المركـز الجامعـي أفمو  -األغواط -
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  230-16المؤرخ في  01سبتمبر سنة  ،2016المتضمف إنشاء مركز جامعيبأفمو (والية األغواط)،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  09مػاي سنة  ،2016المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتذة في لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي أفمو،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  09مػاي سنة  ،2016المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي العمػاؿ في لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي أفمو،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  16جػواف سنة  ،2017المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػاتاإلجتماعيػة لػدى المركز الجامعي أفمو،
يـقـــــرر
المـادة األولى :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي أفمو،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون :

 -01عمارة بشير،
 -04سماعيني إبراىيـ،

األعضاء اإلضافيون :
 -01عالؽ يحيى،

 -02سعداوي مريـ،
 -05عبو موالي حسيف،

 -03بمخير أحمد العربي،
 -06جاللي جياللي،

 -02حاكمي فيصل،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مدير المركز الجامعي أفمو  ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ
العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  22جوان 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
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قـرار مؤرخ في  22جوان  ،2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة غردايـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

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

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

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

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

،2003

 بمقتضى القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في  17فيفري سنة  ،2016يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  08مػاي سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب أعضاء لجنة الخدماتاإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية غرداية،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  11مػاي سنة  ،2017المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنػة الخدمػاتاإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدمات الجامعية غرداية،

يـقـــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية مديرية الخدمات الجامعية غرداية،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ 6
األعضاء الدائمون :

 -01مداح عبد المطيف،
 -04حبي دمحم،

األعضاء اإلضافيون :
 -01لعور الشيخ،

 -02أوالد بوجمعة بشير،
 -05دارـ عبد الرحماف،

 -03بف دكف ىشاـ،

 -02زىواني سعد الديف،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،

المادة  :4يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية غرداية ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جوان 2017

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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قـرار رقم  672مؤرخ في  27جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  182 - 84المؤرخ في  7ذي القعدة عاـ  1404الموافق  4غشت سنة ،1984والمتضمف إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2مكرر 1منو،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180 - 17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39
منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 – 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  140المؤرخ في  13مارس  ،2011والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية أصوؿ الديفبجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية.

يــقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائـ اإلسمية ألعضاء مجمس كمية أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية.
المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية ،في
الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ طاىر حجار
 27جوان 2017

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس كمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

اإلسم والمقب
-

عبدلي أحمد
كافي بوبكر
بف عباس عبد المالؾ
بف طبة دمحم البشير
بشير عثماف
طسطاس عمار
لعويرة عمر
سمماف نصر
عميواف أسعيد
الطيب زبيدة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفة

عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسـ العقيدة ومقارنة األدياف
رئيس قسـ الدعوة واإلعالـ واإلتصاؿ
رئيس قسـ الكتاب والسنة
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف
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-

طمحة إلياس
قالتي بشير
بف شعالؿ سامي رياض
لخشيف رضواف
بريؾ ياسيف
عيشاوي دمحم اليادي

سميماني بالؿ
بعيش ىشاـ
حمو دمحم لقماف
باشة شيرزاد
ذيب راضية

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الدعوة واإلعالـ واإلتصاؿ
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الدعوة واإلعالـ واإلتصاؿ
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الكتاب والسنة
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الكتاب والسنة
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الدعوة واإلعالـ واإلتصاؿ
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الكتاب والسنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  673مؤرخ في  27جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة بسكرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180 - 17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39
منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219 - 98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة ،1998و المتضمف إنشاء جامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 – 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى الق ارر رقـ  341المؤرخ في  13ديسمبر ،2009والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـالسياسية بجامعة بسكرة.
يــقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة بسكرة.
المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة بسكرة ،في الجدوؿ الممحق

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

حـرر بالجزائر في
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ طاىر حجار
 27جوان 2017

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة بسكرة
الصفة
اإلسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
 عزري الزيفرئيسة المجمس العممي لمكمية
 لشيب حوريةرئيس قسـ الحقوؽ
 مستاري عادؿرئيس قسـ العموـ السياسية
 عاشور عبد الكريـمدير مخبر
 بف مشري عبد الحميـممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ
 مفتاح عبد الجميلممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ
 حوحو رمزيممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ السياسية
 مصطفى أسعيدممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ السياسية
 فوزي نور الديفممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 بخوش دمحمممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 بمعربي نبيلممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الحقوؽ
 مناصرية الشريفممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ العموـ السياسية
 -ىادي سييمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم 741مؤرخ في  28جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضـاء
المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي بريكــة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  146-16المؤرخ في  17شعباف عاـ  1437الموافق  23مايو سنة 2016والمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة،
المؤرخ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي بريكة
ّ
 ًفي  24أفريل ،2017
يــقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي بريكة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي بريكة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بريكة  ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ طاىر حجار
 28جوان 2017

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ممحق بالقرار رقم  741المؤرخ في  28جوان  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء
المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي بريكــة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجمس العممي لممعيد
بزيو أحمد
مدير المعيد
مانع قاواو
التدرج
دوراري لخضر
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
التدرج والبحث العممي
بغدادي صبرينة
مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد ّ
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
لعويجي عمار
رئيس قسـ المغة
بف عبد القوي سمير
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بيرش رضا
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
شينة نصيرة
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بوعالؽ سامية
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بصباص مراد
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
عبد الحميد نبيمة
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
دزيري صورية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  742مؤرخ في  28جوان  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضـاء
المجمس العممي لمعيد الحقوق والعموم االقتصادية بالمركز الجامعي بريكــة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  146-16المؤرخ في  17شعباف عاـ  1437الموافق  23مايو سنة 2016والمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ االقتصادية بالمركز الجامعي
 ًالمؤرخ في  23ماي ،2017
بريكة ّ
يــقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ االقتصادية بالمركز الجامعي بريكة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ االقتصادية بالمركز الجامعي
بريكة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بريكة ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ طاىر حجار
 28جوان 2017
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ممحق بالقرار رقم  742المؤرخ في  28جوان  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

المجمس العممي لمعيد الحقوق والعموم االقتصادية بالمركز الجامعي بريكــة

االسم والمقـب

بف سعيد عمر

بف الشيخ نور الديف

بولحية شييرة
نويس نبيل

عباسي سياـ

عيساني الربيع

محمودي سماح

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعيد

مدير المعيد

التدرج
مديرة مساعدة مكّمفة ّ
بالدراسات في ّ
التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
رئيسة قسـ الحقوؽ

رئيس قسـ العموـ االقتصادية

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

بف سعيد صبرينة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

10

عسوؿ دمحم األميف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

21

مرداسي حمزة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

11
13
14

سي دمحم لخضر

ساسي عاطف

مرجاؿ عائشة
رحابي سمير

أستاذة محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحـدد القائمة االسمية
قـرار رقـم  743مـؤرخ في  28جوان ّ ،2017
ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي بريكــة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  146-16المؤرخ في  17شعباف عاـ  1437الموافق  23مايو سنة 2016والمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة،

وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي بريكة المؤرخة في  30أفريل،
 ً1جواف،2017
يــقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299- 05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممركز الجامعي بريكة.
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بريكة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بريكة ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ طاىر حجار
 28جوان 2017

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقـرار رقـم  743المـؤرخ في  28جوان  2017الذي يحدد القائمة
االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي بريكة

الرقم

االسم والمقـب

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

بف الشيخ نور الديف
فاضل رابح
مانع قواو
بف سعيد عمر
بزيو أحمد
عريف عبد الرزاؽ
الباز خميل
دباش الدراجي
عميمي رزيقة
لعويجي عمار
عبد الحميد نبيمة
بوراوي سعيد
رحماني موسى
ىادؼ السعيد
رحابي سمير

1
2
3

الشريف مييوبي
عيساني عامر
دىيمي لخضر
بف النوي عبد الحميد

الصفـة

مدير المركز الجامعي ،رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
التدرج والتّكويف المتواصل والشيادات
مدير مساعد مكّمف بالدراسات في ّ
مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ
مدير معيد الحقوؽ والعموـ االقتصادية
مدير معيد العموـ اإلنسانية واالجتماعية
مدير معيد اآلداب والمغات
رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ االقتصادية
رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات
ممثّل أساتذة معيد الحقوؽ والعموـ االقتصادية
ممثّل أساتذة معيد الحقوؽ والعموـ االقتصادية
ممثّل أساتذة معيد العموـ اإلنسانية واالجتماعية
ممثّل أساتذة معيد العموـ اإلنسانية واالجتماعية
ممثّل أساتذة معيد اآلداب والمغات
ممثّل أساتذة معيد اآلداب والمغات
ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة بسكرة
أستاذ بجامعة باتنة 1
مسؤوؿ المكتبة المركزية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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متمم لممقرر رقم  491المؤرخ في  08نوفمبر  ،2014المتضمن
ُمقرر رقم  156مؤرخ في  02أفريل ّ ،2017
تحويل ىياكل موقع درقانة التابعة سابقا لجامعة الجزائر ،1فائدة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

محرـ عاـ  1430الموافق  20جانفي  2009والمتضمف
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  20-09المؤرخ في ّ 23إنشاء المدرسة الوطنية العال لمتكنولوجيا.

المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة ،2016
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 176-16ّ
المحدد لمقانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
يـُـقـــــرر

المؤرخ في  08نوفمبر  ،2014المتضمف تحويل ىياكل موقع درقانة
يتمـ ممحق المقرر رقـ 491
ّ
المادة األولىّ :
التابعة سابقا لجامعة الجزائر ،1لفائدة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا.

المادة  :2يكمف السيد مدير المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا ،بمصاريف ونفقات التسيير والتجييز المتعمقة بيذه
اليياكل.

المادة  :3يكّمف كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير والسيد مدير المدرسة الوطنية العميا
الرسمية لمتعميـ
لمتكنولوجيا ،والسيد مدير جامعة الجزائر 1بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة ّ
العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالمقرر رقم  156المؤرخ في  02ابريل  2017المتمم لممقرر رقم 491المؤرخ في  08نوفمبر ،2014
المتضمن تحويل ىياكل موقع درقانة التابعة سابقا لجامعة الجزائر ،1لفائدة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

تحوي ىياكل موقع درقانة التابعة لجامعة الجزائر ،1سابقا ،عمى اليياكل البيداغوجية واإلدارية التالية:
الجناح  :)R+1( Aعبارة عف مخابر.
الجناح  :)R+1( Bعبارة عف مخابر.
الجناح  : Cعبارة عف مخابر.

الجناح  :)R+1( Dعبارة عف مخابر.
الجناح  :)R+1( Eعبارة عف مخابر.
الجناح  :)R+1( Fعبارة عف مخابر.
الجناح :)R+2( G

الطابق األرضي :يحتوي عمى بيو مديرية الدراسات ،قاعة السحب و 08قاعات لألعماؿ الموجية.-الطابق األول :يحتوي عمى المكتبة ،قاعة المطالعة ،قاعة األنترنت ،قاعة األساتذة وموزع الياتف.
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-الطابق الثاني :يحتوي عمى مكاتب إدارية.

المدرجات:

يحتوي الموقع عمى  05مدرجات.

قطاعات التدريس :يحتوي الموقع عمى  24قاعة لألعماؿ الموجية.

سكنات وظيفية :خمسة سكنات وظيفية( ،ثالثة ذات  03غرؼ ،واثنيف ذات  04غرؼ).
ىياكل أخرى :كما يوجد بالموقع خزاف الماء ،والمحالت التقنية ،ومركز الحراسة ،ومحل التدفئة المركزية،
والمولد الكيربائي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  04أفريل  ،2017يتضمن الترخيص بالشروع في تنفيذ نفقة
مـقــــــّرر رقم ّ 160
نقل الطمبة الجامعيين بعنوان السنة المالية  2017لفائدة مديرية الخدمات الجامعية بسكرة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  2ذي الحجة عاـ  1436الموافق  16سبتمبر سنة ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،وتفويض المرفق العاـ،

األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /873د.و.خ.ج 2017/المؤرخ في  03أفريل  ،2017لمسيد المدير العاـ لمديواف الوطني
 ًلمخدمات الجامعية ،المتعّمق بطمب ترخيص الشروع في تنفيذ نفقة نقل الطمبة الجامعييف ،حصة النقل شبو
الحضري ،لمسنة المالية  2017لفائدة مديرية الخدمات الجامعية بسكرة،
 ونظ ار لعدـ تمكف المصمحة المتعاقدة مف إتماـ اإلجراء الخاص بإبراـ صفقة نقل الطمبة الجامعييف بعنواف السنةالمالية  ،2017فيما يخص حصة النقل شبو الحضري،

 ونظ ار لمطابع اإلستعجالي المتعمق بنقل الطمبة الجامعييف.يـُـقـــــرر
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة الثانية عشر ( )12مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  2ذي
الحجة عاـ  1436الموافق  16سبتمبر سنة  ،2015والمذكور أعاله ،يرخص لمسيد مدير الخدمات
الجامعية بسكرة بالشروع في تنفيذ نفقة نقل الطمبة الجامعييف ،حصة النقل شبو الحضري في حدود
ميزانية التسيير لمسنة المالية  2017المخصصة وىذا إلى غاية إبراـ الصفقة المعنية عمى سبيل

إبتداء مف تاريخ التوقيع عمى ىذا المقرر.
التسوية خالؿ ستة ( )06أشير
ً
المادة  :2يجب عمى المصمحة المتعاقدة أف تعمل إختيارىا عند كل رقابة وتتأكد مف قدرات المتعيديف التقنية
والمينية والمالية.

المادة  :3يتـ اختيار المتعيد مف بيف المترشحيف الذيف شاركوا في المناقصة وىذا بانتقاء أحسف عرض مف حيث
المزايا اإلقتصادية.
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المادة  :4يكّمف كل مف السيد المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية ومدير الخدمات الجامعية بسكرة،
إبتداء مف تاريخ إمضائو.
المقرر
بتنفيذ أحكاـ ىذا ّ
ً
المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :5ينشر ىذا ّ

حرر بالجزائر في  04أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  04أفريل  ،2017يتضمن
مـقــــــّرر رقم ّ 162
إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 2014/03

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة  114منو،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  181-15المؤرخ في  24رمضاف  1436الموافق  11جويمية سنة ،2015المعدؿ لممرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذو الحجة  1409الموافق 01أوت سنة ،1989
والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى اإلعالف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2014/03المتعمقة بتوسعة شبكة اإلنترانت لممحقة
 ًبريكة جامعة الحاج لخضر باتنة ،الصادر بجريدتي "المحرر اليومي" بتاريخ  11نوفمبر "Reporters" ،2014
بتاريخ  12نوفمبر  2014والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي،
السيد مدير جامعة باتنة ،1المؤرخ في  08مارس  ،2017المتعّمق
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2017/57الوارد عف ّ
 ًبطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة لصفقات،
يـُـقـــــرر

المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28
المتمـ ،والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ
المعدؿ و ّ
الوطنية المحدودة رقـ  2014/03المتعمقة بتوسعة شبكة اإلنترانت لممحقة بريكة جامعة الحاج لخضر
باتنة ،الصادر بجريدتي "المحرر اليومي" بتاريخ  11نوفمبر  "Reporters" ،2014بتاريخ 12
نوفمبر  2014والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي،
المقرر.
المادة  :2يكّمف مدير جامعة باتنة ،1بتطبيق أحكاـ ىذا ّ
المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :3ينشر ىذا ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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مؤرخ في  04أفريل ،2017
مـقــــــّرر رقم ّ 163
يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لصفقات
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منو،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ؛
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  181-15المؤرخ في  24رمضاف  1436الموافق  11جويمية سنة ،2015المعدؿ لممرسوـ التنفيذي رقـ 136-89المؤرخ في  29ذو الحجة  1409الموافق  01أوت سنة ،1989
والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية رقـ  ،2014/01المتعمقة بإقتناء ،وضع
 ًوتشغيل معدات وتجييزات عممية لفائدة مخبر :القاعة البيضاء ،الصادر بجريدتي "األخبار" "Derby" ،بتاريخ 11
نوفمبر 2015والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي،
السيد مدير جامعة باتنة ،1المؤرخ في  22مارس  ،2017المتعّمق
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2017/67الوارد عف ّ
 ًبطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقات،
يـُـقـــــرر
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28
المتمـ ،والمذكور أعاله ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية رقـ  ،2014/01المتعمقة بإقتناء ،وضع وتشغيل معدات وتجييزات

عممية لفائدة مخبر :القاعة البيضاء ،الصادر بجريدتي "األخبار" "Derby" ،بتاريخ 11نوفمبر2015
والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي،
المقرر.
المادة  :2يكّمف مدير جامعة باتنة ،1بتطبيق أحكاـ ىذا ّ

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :3ينشر ىذا ّ
حرر بالجزائر في  04أفريل 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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مؤرخ في  18أفريل ،2017
مـقــــــّرر رقم ّ 170
يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لصفقة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منو،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
 -وبمقتضى األمر رقـ  27-75المؤرخ في  27أفريل  1975والمتضمف إنشاء جامعة العموـ والتكنولوجيا بوىراف،

وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المفتوحة رقـ  ،2015/23المتعمقة بشراء وتركيب
 ًالمعدات واألجيزة العممية لمخبر البحث "اإلنتاج والتثميف النباتي والكائنات الدقيقة" الخاصة بالحصة رقـ 03
"الميزاف" ،الصادر بجريدتي "صدى وىراف" و " "Tribune des Lecteursبتاريخ  15فيفري ،2017

وبناء عمى طمب الشركة ذات المسؤولية المحدودة  NADIRLABالمؤرخ في  27مارس  2017المتعمق بتنازليا
 ًعف الصفقة الممنوحة ليا،

السيدة مديرة جامعة وىراف لمعموـ
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2017/63المؤرخ في  11أفريل  2017الوارد عف ّ
 ًوالتكنولوجيا بالنيابة ،المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة.
يـُـقـــــرر

المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28
المتمـ ،والمذكور أعاله ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المفتوحة رقـ  ،2015/23المتعمقة بشراء وتركيب المعدات واألجيزة

العممية لمخبر البحث "اإلنتاج والتثميف النباتي والكائنات الدقيقة" الخاصة بالحصة رقـ " 03الميزاف"،

الصادر بجريدتي "صدى وىراف" و" "Tribune des Lecteursبتاريخ  15فيفري .2017

المقرر.
المادة  :2تكّمف مديرة جامعة وى ارف لمعموـ و التكنولوجيا بالنيابة ،بتطبيق أحكاـ ىذا ّ
المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :3ينشر ىذا ّ

حرر بالجزائر في  18أفريل 2017

وزير التعميم العالي والبحث العممي ،بالنيابة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ
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ؤرخ في  11رمضان عام  1438ىـ ،الموافق  06يونيو سنة 2017
مــنــشــور رقــــــم  01مـــــــ ّ
األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2018-2017
المتعّمق بالتسجيل ّ
األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا
ييدؼ ىذا المنشور إلى تحديد القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل ّ
بعنواف السنة الجامعية .2018 - 2017
يسمح لكل حاممي شيادة البكالوريا أو شيادة أجنبية معادلة ليا بااللتحاؽ بالتعميـ والتكويف العالييف.
 – 1التسجيل األولي والتوجيو والتسجيل
 1-1شروط عامة
يستند التوجيو لمتعميـ والتكويف العالييف إلى ترتيب يأخذ بعيف االعتبار المعايير األربعة اآلتية:
 الرغبات المعبر عنيا مف طرؼ حامل شيادة البكالوريا،
 الشعبة والنتائج المحصمة في امتحاف البكالوريا :المعدؿ العاـ لمبكالوريا ونقاط المواد األساسية،
 قدرات استقباؿ مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف.
 الدوائر الجغرافية.

تتطمب المشاركة في الترتيب ،في بعض مياديف وفروع التكويف واألقساـ التحضيرية معدالت عامة دنيا
آليا ،لمتسجيل النيائي.
لمبكالوريا ،وال تمنح ىذه
ّ
المعدالت الحقّ ،
يتـ ىذا الترتيب عمى أساس المعدؿ العاـ المحصل عميو في امتحاف البكالوريا.
األولي في األقساـ التحضيرية وبعض مياديف وفروع التكويف.
ىناؾ شروط تكميمية مطموبة لمتسجيل ّ
السالفة الذكر ،فإف االلتحاؽ ببعض الفروع (معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية ،ميداف
إضافة إلى الشروط ّ
"عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" والمدارس العميا لألساتذة ،إمامة وارشاد) يخضع إلى تقديـ شيادة
الجيدة أو إلجراء مقابمة شفوية أماـ لجنة.
طبية تثبت الصحة ّ
تـ
يتـ التسجيل ّ
األولي والتوجيو لحاممي شيادة البكالوريا الجدد عمى الخط حصريا ،ولمقياـ بيذه العمميات ّ
ّ
تخصيص موقعيف لألنترنت ،لفائدة ىؤالء ،ىما عمى التوالي:
http://www.mesrs.dz
http://www.orientation.esi.dz
سيتـ خالؿ ىذا النص استعماؿ عبارة "موقعي االنترنت المخصصيف" لإلشارة إلى الموقعيف المذكوريف أعاله.
ّ
تـ تخصيص ربط مجاني لفائدة حاممي شيادة البكالوريا
وقصد تمكيف وتسييل الولوج إلى ىذيف الموقعيفّ ،
الجدد عمى مستوى فضاءات االنترنت المفتوحة ليذا الغرض عمى مستوى المؤسسات الجامعية.
يتـ تحميل أحكاـ ىذا المنشور ،المرفق بدليل الطالب ،عمى كل سند رقمي (جياز اإلعالـ اآللي ولوحة
المخصصيف.
إلكترونية وىاتف نقاؿ) انطالقا مف موقعي اإلنترنت
ّ
يسمح المنشور التفاعمي عبر الخط:
 بتقديـ جميع شروط االلتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي،التخصصات المضمونة في المؤسسات الجامعية،
 بإعطاء مختمف المعمومات حوؿ فروع التكويف و ّ بتوضيح إجراءات التسجيل في المؤسسات الجامعية لحاممي شيادة البكالوريا الخاصة (ثانوية بوعمامة)، -بتوضيح إجراءات طمب المعادلة والتسجيل في المؤسسات الجامعية لحاممي شيادة البكالوريا األجنبية،
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 بتقديـ معمومات متعمقة بالتكوينات التي تضمنيا مؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر و ازرية أخرى،إضافة إلى ىذه المعمومات ،يوفر دليل الطالب االطالع عمى المعمومات المتعمقة بالخدمات الجامعية (المنحة
الدراسية والنقل ،واإليواء ،واإلطعاـ).
 2.1التسجيل األ ّولي والتوجيو في طور الميسانس
يبين الممحق ( 01مف الصفحة  13إلى الصفحة  )31مف خالؿ أعمدتو ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ
التسجيل األولي والتوجيو في تكوينات الميسانس.
العمود  : 1رمز مياديف أو فروع التكويف،
العمود  : 2مياديف أو فروع التكويف،
العمود  : 3مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف التي تضمف ميداف أو فرع التكويف،
العمود  : 4الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف،
تخوؿ االلتحاؽ بمياديف أو فروع التكويف،
العمود  : 5شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية ،والتي ّ
يبيف ىذا العمود كيفية
األوليّ ،
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ

األولي في مياديف أو فروع التكويف.
المشاركة في الترتيب قصد التسجيل ّ
األولي والتوجيو في الفروع ذات التسجيل الوطني
 3.1التسجيل ّ

تتعمق الفروع ذات التسجيل الوطني بمسارات الميسانس التي تضمنيا المؤسسات الجامعية في مياديف وفروع
التكويف ذات صمة مباشرة بمحيطيا االجتماعي واالقتصادي ،باإلضافة إلى طابعيا الوطني .تتميز ىذه
الفروع بما يمي:
 شروط بيداغوجية خاصة،
 تأطير بيداغوجي خاص،
 مشاركة قوية لمقطاع االجتماعي االقتصادي في التكويف.
يبين الممحق ( 02مف الصفحة  32إلى الصفحة  )40مف خالؿ أعمدتو ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ
التسجيل األولي والتوجيو في فروع التكويف ذات التسجيل الوطني.
العمود
العمود
العمود
العمود
العمود
العمود
العمود

1
2
3
4
5
6
7

 :رمز فرع التكويف ذو التسجيل الوطني،
 :عنواف فرع التكويف ذو التسجيل الوطني،
 :عنواف التخصصات،
 :مؤسسة التكويف التي تضمف فرع التكويف ذو التسجيل الوطني،
 :يوضح الطابع الوطني لكل فرع تكويف ذو تسجيل وطني،
تخوؿ االلتحاؽ بفروع التكويف ذات التسجيل الوطني،
 :شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية ،والتي ّ
األولي في فروع التكويف ذات التسجيل الوطني.
 :قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ

األولي والتوجيو في الماستر ذي مسار مدمج لميسانسMCIL
 4.1التسجيل ّ
تقدر مدة التكويف في ماستر ذي مسار مدمج لميسانس بخمس ( )05سنوات (تكويف في الميسانس  +ماستر)
ّ
تضمنيا مؤسسات جامعية في مياديف وفروع التكويف ذات عالقة مباشرة مع القطاع الصناعي .يتميز
الماستر ذو مسار مدمج لميسانس بما يمي:
 شروط بيداغوجية خاصة،
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 تأطير بيداغوجي خاص،
 إستناد التكويف عمى مخبر بحث،
 مشاركة قوية لمقطاع الصناعي في التكويف وفي البحث.
يبين الممحق ( 03مف الصفحة  41إلى الصفحة  )42مف خالؿ أعمدتو ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ

األولي والتوجيو في ماستر ذي مسار مدمج لميسانس.
التسجيل ّ

العمود  : 1رمز الماستر لعرض التكويف ذو مسار مدمج لميسانس،
العمود  : 2فرع التكويف لمماستر ذي مسار مدمج لميسانس،

العمود  :3عنواف التخصصات،
العمود  :4مؤسسة التكويف التي تضمف التكويف في الماستر ذو مسار مدمج لميسانس،
العمود  :5يوضح الطابع الوطني لكل تكويف في الماستر ذو مسار مدمج لميسانس،

تخوؿ االلتحاؽ بالتكويف في الماستر ذو مسار مدمج
العمود  :6شعب البكالوريا ،مرتبة حسب األولوية التي ّ
لميسانس،
األولي في التكويف في الماستر ذو مسار مدمج
العمود  :7قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ
لميسانس.

األولي والتوجيو في مختمف معاىد العموم والتقنيات التطبيقية وفي بعض عروض التكوين األخرى
 5.1التسجيل ّ
مكرسة حصرّيا لمتكوينات
تعتبر معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية فضاءات جامعية
مخصصة داخل الجامعةّ ،
ّ
في الميسانس المينية تتطابق واحتياجات سوؽ الشغل ،كما تمنح لخريجييا إمكانية اكتساب كفاءات أكاديمية

ومينية كفيمة بجعميـ عممييف بسرعة.
إف التكوينات المقترحة مف طرؼ معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية ،مدعوة لتغطية احتياجات القطاع الثالث
(خدمات وتجارة )...والقطاع الثاني ( تحويل وانتاج المواد).

يجب عمى حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية  2018-2017والراغبيف في متابعة دراستيـ بأحد
األولي بأحد معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية حسب
معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية ،الترشح لمتسجيل ّ
اختيارىـ.
يقترح ىذا المنشور ،تكوينات أخرى في الميسانس ترتكز عمى مقاربة بالكفاءات ،وكذا مسارات في الميسانس
المينية (أنظر الممحق .)05
يخضع التسجيل النيائي في معيد العموـ والتقنيات التطبيقية أو في الميسانس المذكورة أعاله لمقبوؿ بعد
مقابمة شفوية.
يبيف الممحق ( 04مف الصفحة  43إلى الصفحة  )45والممحق  ( 05مف الصفحة  46إلى الصفحة ) 49
األولي والتوجيو في معاىد العموـ والتقنيات
مف خالؿ أعمدتيما ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل ّ
التطبيقية ،وعروض تكويف أخرى في الميسانس.
العمود  : 1رمز المياديف أو فروع التكويف المضمونة بمعاىد العموـ والتقنيات التطبيقية،
العمود  : 2مياديف التكويف،
العمود  :3فروع التكويف،
العمود  :4ليسانس مينية،
العمود  :5مؤسسات التكويف التي تضمف التكوينات،
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العمود  :6يوضح الطابع الوطني لمتسجيل في معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية،
تخوؿ االلتحاؽ بالتكوينات،
العمود  :7شعب البكالوريا ،مرتبة حسب األولوية ،والتي ّ
األولي.
العمود  :8قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ

األولي والتوجيو في المدارس العميا
 6.1التسجيل ّ
يجب عمى حاممي شيادة البكالوريا بعنواف الدخوؿ الجامعي  ،2018 –2017والراغبيف في متابعة دراستيـ
بإحدى المدارس العميا:
األولي بقسـ تحضيري،
 القياـ بالتسجيل ّ
 انتقاؤىـ مف بيف المترشحيف لألقساـ التحضيرية،

عمى إثر عممية التوجيو ،يمكف توجيو حامل شيادة البكالوريا إلى القسـ التحضيري الذي اختاره وىذا حسب
قدرات االستقباؿ.
يتـ توجيو الطمبة الناجحيف بعد سنتيف مف الدراسة في األقساـ التحضيرية ونجاحيـ في مسابقة االلتحاؽ
ّ
يتـ عمى أساسيا ترتيبيـ واعالف نجاحيـ مف عدمو ،إلى إحدى المدارس العميا ،عمى أساس
بالطور الثاني ّ
المعايير التالية:
 -1المعدؿ المحصل عميو في المسابقة،
 -2الرغبات المعبر عنيا مف قبل الطالب،
 -3قدرات االستقباؿ لدى المدارس العميا،
ترتبط األقساـ التحضيرية بخمسة ( )05مياديف مختمفة (عموم وتكنولوجيا ،عموم اقتصادية وتسيير وعموم
التجارية ،عموم الطبيعة والحياة ،رياضيات واعالم آلي ،ىندسة معمارية وعمران ومين المدينة).
أ -األقسام التحضيرية في العموم والتكنولوجيا :تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس العميا التالية:
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بقسنطينة، المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية بالجزائر، المدرسة الوطنية العميا لمري بالبميدة، المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة، المدرسة العميا لمتكنولوجيات الصناعية بعنابة، المدرسة العميا لمعموـ التطبيقية بتممساف، المدرسة العميا لميندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف، المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا بالجزائر. المدرسة العميا لمعموـ التطبيقية بالجزائر.ب -األقسام التحضيرية في العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية :تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس
العميا التالية:
 مدرسة الدراسات العميا التجارية بالقميعة، -المدرسة العميا لمتجارة بالقميعة،
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-

المدرسة
المدرسة
المدرسة
المدرسة
المدرسة

الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي بالقميعة،
العميا لعموـ التسيير بعنابة،
العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة،
العميا إلدارة األعماؿ بتممساف،
العميا لالقتصاد بوىراف.

ج -األقسام التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة :تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس العميا التالية:
-

المدرسة الوطنية العميا لمفالحة بالحراش،
المدرسة العميا لعموـ الغذاء والصناعات الزراعية الغذائية بالجزائر،
المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ،
المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة،
المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل بالجزائر (بالنسبة لمتخصصيف "تربية المائيات"
و"صيد األسماؾ" (لفرع ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية).
المدرسة العميا لمعموـ البيولوجية بوىراف.

د -القسمين التحضيريين في اإلعالم اآللي :يسمحاف بااللتحاؽ بإحدى المدرستيف التاليتيف:
 المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي بالجزائر، -المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس.

ه -األقسام التحضيرية المدمجة "الخاصة" :تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس التالية:
 المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف بالجزائر، المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة، المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل بالجزائر.يبين الممحق ( 06مف الصفحة  50إلى الصفحة  )55مف خالؿ أعمدتو ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ
األولي والتوجيو في األقساـ التحضيرية.
التسجيل ّ
العمود
العمود
العمود
العمود
العمود
العمود

 : 1رمز القسـ التحضيري،
 : 2القسـ التحضيري داخل المدارس،
 :3المدارس الوطنية العميا التابعة لكل نوع مف أنواع األقساـ التحضيرية،
 :4يوضح الطابع الوطني لكل قسـ مف األقساـ التحضيرية،
تخوؿ االلتحاؽ باألقساـ التحضيرية،
 :5شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي ّ
 : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي في األقساـ التحضيرية.

األولي والتوجيو في المدارس العميا لألساتذة
 7.1التسجيل ّ
المكونيف لفائدة قطاع التربية
مخصصة لتكويف
توفر المدارس العميا لألساتذة لحاممي شيادة البكالوريا مسارات
ّ
ّ
الوطنية لألطوار الثالثة :االبتدائي (أستاذ المدرسة االبتدائية) ،المتوسط (أستاذ التعميـ المتوسط) والثانوي
(أستاذ التعميـ الثانوي).
تحدد األماكف البيداغوجية المتوفرة في المدارس العميا لألساتذة سنويا حسباألطوار ،والفروع ،والوالية وحسب
المعبر عنيا مف طرؼ قطاع التربية الوطنية.
االحتياجات
ّ
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المحدد بـ
السن
يخضع التسجيل النيائي في ىذه المدارس العميا لألساتذة لنتيجة المقابمة الشفوية ،ولشرط
ّ
ّ
 24سنة عمى األكثر ( بالنسبة لمجنسين) يجب عمى المترشح المقبول لمتكوين في ىذه المدارس ،ال ّتوقيع
عمى عقد التزام مع قطاع التربية بخصوص توجييو المستقبمي عند نياية تكوينو.
يبين الممحق ( 07مف الصفحة  56إلى الصفحة  )63مف خالؿ أعمدتو ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ

األولي والتوجيو في المدارس العميا لألساتذة.
التسجيل ّ
العمود  : 1رمز فروع التكويف،
العمود  : 2عنواف فروع التكويف،
العمود  : 3المدرسة الوطنية العميا لألساتذة التي تضمف فرع التكويف،
العمود  : 4الدوائر الجغرافية التابعة لكل مدرسة مف المدارس العميا لألساتذة،
تخوؿ االلتحاؽ بفروع التكويف،
العمود  : 5شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي ّ
األولي في المدارس العميا لألساتذة.
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ

األولي والتوجيو في فروع العموم الطبية
 8.1التسجيل ّ
يبين الممحق ( 08مف الصفحة  64إلى الصفحة  )66مف خالؿ أعمدتو ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ
األولي والتوجيو في فروع العموـ الطبية.
التسجيل ّ
العمود  : 1رمز فروع التكويف،
العمود  : 2عنواف فروع التكويف،
العمود  : 3مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف التي تضمف فرع التكويف،
العمود  : 4الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف،
تخوؿ االلتحاؽ بفروع التكويف،
العمود  : 5شعب البكالوريا التي ّ
األولي.يبيف ىذا العمود أيضا كيفية
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ
األولي في فروع التكويف.
المشاركة في الترتيب قصد التسجيل ّ
األولي والتوجيو في عموم البيطرة
 9.1التسجيل ّ
يبين الممحق ( 09مف الصفحة  67إلى الصفحة  )69مف خالؿ أعمدتو ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ
األولي والتوجيو في عموـ البيطرة.
التسجيل ّ
العمود  : 1رمز فروع التكويف،
العمود  : 2عنواف فروع التكويف،
العمود  : 3الجامعات أو المدرسة الوطنية العميا أو المعاىد التي تضمف فرع التكويف،
العمود  : 4يوضح الطابع الوطني لكل مؤسسة،
تخوؿ االلتحاؽ بفرع التكويف،
العمود  : 5شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي ّ
األولي في المؤسسات.
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ

 10.1تسجيل حاممي شيادة البكالوريا الخاصة

يتعمق الممحق ( 10من الصفحة  70إلى الصفحة  )71بالبكالوريا الخاصة (ثانوية بوعمامة) .يسمح الممحق
 10لحامل شيادة البكالوريا الخاصة أف يطابق شعبة البكالوريا التي بحوزتو مع شعب البكالوريا األخرى
الممنوحة مف طرؼ و ازرة التربية الوطنية.
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تتـ المطابقة ،يوفر الممحق رقـ  10مف ىذا المنشور المعمومات الضرورية ،باإلضافة إلى إمكانيات
عندما ّ
التسجيل في المؤسسات الجامعية وشروط االلتحاؽ.
معيف،
تـ تخصيص أرضية إلكترونية لفائدة حامل شيادة ىذه البكالوريا ،تسمح لو القياـ بتسجيل عبر الخ ّ
ط في فرع ّ
ّ
بكل فرع بعد المعالجة
المحصل عميو في البكالوريا ،وبمراعاة
المعدؿ
حسب
ّ
ّ
المعدؿ األدنى لاللتحاؽ الخاص ّ
ّ
لكل فرع
المعدالت ّ
عمميا ابتداء مف اإلعالف عف ّ
المعموماتية ،باإلضافة لمشروط المطموبة .يصبح ىذا اإلجراء ّ
الدنيا ّ
تكويف.
 11.1تسجيل حاممي شيادة البكالوريا في مؤسسات خارج قطاع وزارة التعميم العالي والبحث العممي
إمكانيات التسجيل في مؤسسات تحت الوصاية
يبين الممحق ( 11مف الصفحة  72إلى الصفحة )78
ّ
يقدـ المعمومات التالية
البيداغوجية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي والتابعة لقطاعات و ازرية أخرى .كما ّ
عف مختمف ىذه القطاعات:
 المؤسسات تحت الوصاية، التكوينات المضمونة، شروط االلتحاؽ، باإلضافة إلى مواقع الواب الخاصة بيذه المؤسسات مف أجل معمومات أكثر.بالنسبة لمؤسسات التكويف العالي التابعة لو ازرة الدفاع الوطني ،يمكف االطالع عمى قائمة المؤسسات المعنية
وشروط االلتحاؽ بيا ،عبر الموقع االلكتروني ليذه الو ازرة ).(www.mdn.dz
يبين الممحق ( 12الصفحة  )79رموز الواليات.

يقدم الممحق ( 13مف الصفحة  80إلى الصفحة  )81شبكة المؤسسات الجامعية.
األولي والتوجيو
 -2كيفيات التسجيل ّ
األولي
 1-2التسجيل ّ

المحصل عميو في البكالوريا ،يمكف لممترشح الولوج عبر الموقع
لمرمز الوارد في كشف النقاط
باستعمالو ّ
ّ
المخصص إلى قائمة الفروع المسموح لو التسجيل بيا.
الرمز
المخصص بواسطة ىذا ّ
ّ
يجب عميو أف يسجل في بطاقة رغباتو وفقا لترتيب تنازلي أربع ( )04اختيارات ممكنة مف بيف مياديف التكويف
في :الميسانس والفروع ذات التسجيل الوطني وماستر ذي مسار مدمج لميسانس واألقساـ التحضيرية ومعاىد
العموـ والتقنيات التطبيقية ،وفروع المدارس العميا لألساتذة ،وفروع العموـ الطبية وعموـ البيطرة.

ىام :يجب عمى حامل شيادة البكالوريا أف يحدد في بطاقة رغباتو مف ضمف األربع اختيارات ،فرعا مف فروع
التكويف في الميسانس عمى األقل الذي تضمنو مؤسسة جامعية.

لمتذكير ،يجب أف ترسل بطاقة الرغبات ،حصرياً عمى الخط ،عبر موقع االنترنت المخصص ليذا الغرض.
األولي عبر الخط إجباريا لكافة حاممي شيادة البكالوريا .يفقد كل حامل شيادة البكالوريا الذي
يعتبر التسجيل ّ
األولي عبر الخط وفي اآلجاؿ المحددة ،كل إمكانية التسجيل في الفرع المرغوب فيو.
تـ تسجيمو ّ
لـ يقـ ولـ ي ّ
في حالة الغياب في المقابمة الشفوية اإلجبارية بالنسبة لبعض الفروع ،يعتبر المترشح راسبا .في ىذه الحالة
عميو اتباع االجراء المحدد في الفقرة 2.2.
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 2-2المعالجة المعموماتية
تـ ممؤىا وارساليا
تتكفل المعالجة الوطنية المعموماتية بمجمل بطاقات الرغبات لحاممي شيادة البكالوريا الجدد التي ّ
عبر الخط .تؤدي ىذه المعالجة ،القائمة عمى الربط بيف المعايير األربعة لمتسجيل األولي والتوجيو ،إلى تمبية إحدى
المعبر عنيا مف طرؼ كل واحد مف حاممي شيادة البكالوريا الجدد.
الرغبات األربع ّ
المخصصيف ليذا
توضع نتائج المعالجة الوطنية المعموماتية في متناوؿ حاممي شيادة البكالوريا عمى الموقعيف
ّ
الغرض.
مف خالؿ اطالعو عمى أحد ىذيف الموقعيف ،سيتعرؼ حامل شيادة البكالوريا عمى نتيجة توجييو ومف ثـ
ينبغي عميو:
المحدد لو،
المحددة باحتراـ الموعد
النيائية حسب الرزنامة
يتقدـ لمتسجيالت
ّ
ّ
أ -تأكيد توجييو ،عندئذ ّ
ّ
بمجرد اإلعالف عف النتائج التوجيو وفق الرزنامة
يتقدـ
أما إذا كاف توجييو خاضعا لمقابمة ،يجب عميو أف ّ
ّ
بّ -
يتقدـ
يقدـ المترشح شيادة طبية بالنسبة لميداف عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،أو ّ
المحددةّ ،
ّ
إلى مقابمة بالنسبة لممدارس العميا لألساتذة ،ومعاىد العموـ والتقنيات التطبيقية ،وبعض مسارات الميسانس
مبينة في الشروط االضافية والمشار إلييا في المالحق .في حالة الرفض
والميسانس إمامة وارشاد كما ىي ّ
أو االخفاؽ ،يوجيالطالب إلى االختيار الموالي المسموح بو .في حالة عدـ تمبية أي اختيار مف اختياراتو،
يسمح ليذا الطالب القياـ بعممية توجيو ثانية باتباع نفس اإلجراء وفق الرزنامة،
يتـ فييا الحصوؿ عمى أي اختيار مف االختيارات األربع ،يقترح عل حامل
ج -في الحالة الخاصة التي لـ ّ
شيادة البكالوريا الجديد المعني عممية ثانية إلعادة التسجيل مماثمة لألولى ،تسمح لو القياـ باختيار آخر
في ميداف أو فرع تكويف آخر ،باتباع نفس اإلجراء وفق الرزنامة واألماكف المتوفرة.
وجو حسب رغبتو إلى فرع في والية أخرى ال تناسب رغبتو ،يتعّمق األمر بمياديف وفروع عموـ
د -إذا ّ
وتكنولوجيا ،حقوؽ ،لغة وأدب عربي ،عموـ اقتصادية وتسيير وعموـ تجارية وعموـ طبية ،في ىذه الحالة
األوؿ ،وىذا باتباع نفس
يمكنو االستفادة مف جديد بتوجيو آخر ،وفق نفس اإلجراء بعد عدـ تأكيد التوجيو ّ
اإلجراء وفق الرزنامة واألماكف المتوفرة.
يجدر التذكير ،أنو بالنسبة لمحاالت (ب)( ،ج)( ،د) المذكورة أعاله والمتعمقة بطمب إعادة التوجيو ،يفقد
المترشح آليا التوجيو األوؿ.
يتقدـ حامل شيادة البكالوريا الجديد إلى المؤسسة التي و ّجو إلييا إليداع ممف
عندما يصبح التوجيو
نيائيا ّ
ّ
تسجيمو وتسديد رسوـ التسجيل واستالـ وثائق تسجيمو النيائي واالطالع عمى برمجة الدروس حسب الرزنامة
المقترحة.
 -3الدوائر الجغرافية لمتسجيل

يمكف تغيير الدوائر الجغرافية لتسجيل حاممي شيادة البكالوريا الجدد بالنسبة لمياديف وفروع التكويف كما ىي
محددة في المالحق المناسبة لضماف توجيو أنجع لحاممي شيادة البكالوريا الجدد نحو مؤسسات التعميـ العالي
التي توفر قدرات استيعاب وتأطير وايواء كافية.
بالنسبة لفروع العموـ الطبية ،يمكف توجيو حامل شيادة البكالوريا إلى جميع مؤسسات التعميـ العالي عبر التراب
الوطني حسب قدرات االستقباؿ.
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-4تغييرات التوجييات المسموح بيا
مخصصة،
السماح بإجراء تغييرات التوجييات المسموح بيا بالنسبة لمطمبات التالية عبر أرضية إلكترونية
ّ
يمكف ّ
محددة:
ووفق رزنامة ّ
المؤسسة ،حسب األماكف البيداغوجية المتوّفرة والشروط المطموبة،
 طمبات تغيير الفرع داخل نفسّ
تـ تحويل أوليائيـ (إجباريا ،أو المنتسبين
 طمبات تغيير نحو مدينة جامعية أخرى ،صادرة عف طمبة ّلألسالك الخاصة)،
 طمبات تغيير بعد زواج الحاصالت عمى شيادة البكالوريا الجدد بسبب تغيير اإلقامة.ط بطمب تغيير التّوجيو،
لكل ىذه
الوضعيات ،يسمح لحاممي شيادة البكالوريا الجدد القياـ عبر الخ ّ
ّ
بالنظر ّ
ط الوثائق التبريرية.
باحتراـ الشروط المطموبة في المنشور الوزاري وتقديـ عبر الخ ّ
يجدر التذكير ،أنو بالنسبة ليذه الحاالت المتعمقة بطمب إعادة التوجيو المسموح بو ،يفقد المترشحوف آليا توجيييـ
األوؿ.
ويتـ إبالغ المعنييف بنفس الطريقة وحسب
تعالج ىذه الطمبات عبر األرضية مف طرؼ المؤسسة المستقبمةّ ،
المحددة.
الرزنامة
ّ

األولية واعادة التحويالت المسموح بيا والتسجيالت النيائية :
 -5رزنامة التسجيالت ّ

األولية واعادة التوجييات المسموح بيا والتسجيالت النيائية لحاممي شيادة البكالوريا الجدد
ّ
حددت رزنامة التسجيالت ّ
بعنواف السنة الجامعية  2018-2017كما يمي:
 أبواب مفتوحة عمى مؤسسات التعميـ العالي:

من  13إلى  19جويمية ،2017

 مرحمة التسجيالت األولية:

من  15إلى  17جويمية ،2017

 مرحمة تأكيد التسجيالت األولية:

من  18إلى  19جويمية ،2017

 مرحمة معالجة الرغبات:

من  20إلى  27جويمية ،2017

 اإلعالف عف نتائج التوجييات:

يوم  28جويمية ،2017

 مرحمة إجراء المقابالت واالختبارات:

من  28إلى  30جويمية ،2017

األولية لفائدة الحاالت المبينة في الفقرة ( 2.2الحاالت (ب)( ،ج)( ،د)):
 التسجيالت
ّ
من  28إلى  30جويمية ،2017
 معالجة الحاالت المبينة في الفقرة ( 2.2الحاالت (ب)( ،ج)( ،د)) :من  31جويمية إلى  04أوت ،2017
من  05إلى  06أوت ،2017

 نتائج التوجيو:

من  28جويمية إلى  07أوت ،2017

المخصصة لإليواء:
 فترة فتح األرضية
ّ
المخصصة إلعادة التوجيو المسموح بو :من  24إلى  27أوت ،2017
 فترة فتح األرضية
ّ
 مرحمة معالجة تغييرات التوجيو المسموحبيا:

من  28إلى  31أوت ،2017

 اإلعالف عف نتائج تغييرات التوجيو المسموح بيا :ابتداء من  31أوت 2017
 مرحمة التسجيالت النيائية:

من  05إلى  10سبتمبر .2017
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.6بكالوريا بتقدير «ممتاز» و«جيد جدا»
1.6حاممو شيادة البكالوريا بتقدير "ممتاز"
يقوـ حامل شيادة البكالوريا بتقدير " ممتاز " بملء بطاقة الرغبات عبر الخط عمى أف يسجل فييا اختياريف ( )02مف
المعبر عنيما.
يمبى لو اختيا ار واحدا مف االختياريف ّ
بيف الفروع المقترحة ،مع احتراـ الشروط المتعمقة بشعبة البكالورياّ :

"جيد جدا"
 2.6حاممو شيادة البكالوريا بتقدير ّ
"جيد جدا" بملء بطاقة الرغبات عبر الخط ،عمى أف يسجل فييا ثالث ()03
يقوـ حامل شيادة البكالوريا بتقدير ّ
يمبى لو اختيا ار واحدا مف االختيارات
اختيارات مف بيف الفروع المقترحة ،مع احتراـ الشروط المتعمقة بشعبة البكالورياّ :
المعبر عنيا.
ّ

.7حاممو شيادة أجنبية محصل عميياسنة 2017

يجب عمى حاممي شيادة البكالوريا األجنبية المتحصل عمييا سنة  ،2017تقديـ طمب معادلة لشياداتيـ قبل القياـ بأي
تسجيل في مؤسسة جامعية.
مخصصة لذلؾ.
يتـ طمب المعادلة عبر برمجية ّ
ّ
يتضمف ممف طمب المعادلة الوثائق التالية:
 نسخة مف شيادة البكالوريا، نسخة مف كشف نقاط البكالوريا، نسخة مف بطاقة التعريف، -بطاقة معمومات يتـ ممؤىا عبر الخط.

عند إيداع طمب المعادلة ،يجب عمى المعني وجوبا تحديد الفرع المرغوب فيو في بطاقة المعمومات.
يمكف لحامل شيادة البكالوريا التقرب إلى مكتب المعادالت (و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي 11 ،نيج خموفي محند ،بف
األصمية ،مصحوبا بكل الوثائق
عكنوف الجزائر) إليداع ممف طمب المعادلة كما ىو مبيف أعاله ،وكذا لسحب شيادة المعادلة
ّ
األصمية المذكورة أعاله .يمكف إرساؿ نسخة مف المعادلة عبر البريد االلكتروني بطمب منو.
ّ

ى ـ ــام:

ال يخضع حاممو شيادة البكالوريا األجنبية إلجراء التسجيل األولي والتوجيو عبر الخط ،لكنيـ يخضعوف لشروط االلتحاؽ
الدنيا التي يمكن االطالع عمييا عبر موقعي األنترنت
بكل فرع كما ىو مذكور في ىذا المنشور وكذلك لممعدالت ّ
الرد عمى طمبو بنفس
يتم ّ
المخصصين .يقوم المترشح عبر الخط بإيداع طمب توجييو نحو مؤسسة جامعية اختارىاّ .
الطريقة.

بعدىا ،يمكف لحامل شيادة بكالوريا أجنبية مصحوبا بشيادتو األصمية التقرب مف المؤسسة الجامعية المختارة لمتسجيل
المحددة.
النيائي طبقا لمرزنامة
ّ
ولف يتـ قبوليـ في الفروع ذات التسجيل الوطني والفروع الطبية وعموـ البيطرة وكذا فروع التكويف في المدارس العميا إال
بعد التأكد مف المستوى المطموب في المغات األجنبية بموجب امتحاف تنظمو المؤسسة المستقبمة.
في حالة اإلخفاؽ في ىذا االختبار ،يقترح لممترشح اختيار آخر عف طريق نفس األرضية اإللكترونية.
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 .8حاممو شيادة البكالوريا المحصل عمييا قبل سنة .2017
 يسمح لحاممي شيادة البكالوريا الجزائرية المحصل عمييا قبل سنة  ،2017والذيف لـ يسبق ليـ أف سجموابالجامعة ،بتقديـ طمب تسجيل بعنواف السنة الجامعية  ،2018–2017لدى مؤسسة التعميـ والتكويف العالييف

التابعة لدائرتيـ الجغرافية ،حسب الشروط البيداغوجية والمعدؿ األدنى لاللتحاؽ بالفرع أو الميداف سنة الحصوؿ
عمى شياداتيـ وىذا في حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة.

 يسمح لحاممي شيادة البكالوريا األجنبية المحصل عمييا قبل سنة  ،2017والذيف لـ يسبق ليـ أف سجموابالجامعة أو شاركوا في مسابقة االلتحاؽ لمسنة الماضية ،بتقديـ طمب تسجيل لمسنة الجامعية 2018–2017
لدى مؤسسة لمتعميـ والتكويف العالييف حسب الكيفية وشروط االلتحاؽ المذكورة في الفقرة  7مف ىذا المنشور،

وحسب الشروط البيداغوجية والمعدؿ األدنى لاللتحاؽ بالفرع أو الميداف سنة الحصوؿ عمى شياداتيـ وىذا في
حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة
حدد آخر أجل لمتسجيل في المؤسسات الجامعية يوم الثالثاء  10سبتمبر .2017
ّ
مالحظة:ال يستفيد حاممو أكثر من شيادة بكالوريا سوى من تسجيل واحد فقط.
تعميمات:
يطمب مف كل مدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف ومدراء الخدمات الجامعية ،كل فيما يخصو ،اتّخاذ كل
التدابير الضرورية لضماف حممة إعالمية واسعة النطاؽ اتجاه حاممي شيادة البكالوريا الجدد وأوليائيـ ،لمحتوى

المتوجة ليا وشروط االستفادة مف
ىذا المنشور وكذا المعمومات المتعمقة بمسارات التكويف العالي والشيادات
ّ
الخدمات الجامعية.
مف جية أخرى ،يست حسف إعالـ كل المعنييف بتوفر المنشور في شكمو الرقمي والتفاعمي مصحوبا بدليل الطالب،
مع إمكانية تحميميما عبر موقعي االنترنيت المخصصيف لذلؾ.

إنني أولي أىمية قصوى لمنشر ولمتطبيق الصارـ ألحكاـ ىذا المنشور.
حـرر بالجزائر في  10جوان 2102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  04جويمية سنة  ،2017يعدل رزنامة التسجيالت األولية واعادة التحويالت
منشور رقم ّ 02
المسموح بيا والتسجيالت النيائية لحاممي شيادة البكالوريا لمسنة الجامعية 2018-2017
ييدؼ ىذا المنشور تعديل رزنامة التسجيالت األولية واعادة التحويالت المسموح بيا والتسجيالت النيائية

األولي
لممنشور رقـ  01المػ ػ ػ ّ
ؤرخ في  11رمضاف عاـ  ،1438الموافق  06جواف سنة  ،2017المتعّمق بالتسجيل ّ
وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا لمسنة الجامعية  ،2018-2017عمى النحو التالي:
 أبواب مفتوحة عمى مؤسسات التعميـ العالي:

 مرحمة التسجيالت األولية وتأكيد التسجيالت األولية:

 التسجيالت األولية:

 مرحمة معالجة الرغبات:

 تأكيد التسجيالت:

 اإلعالف عف نتائج التوجييات:

 مرحمة إجراء المقابالت واالختبارات والحاالت الخاصة:

من  26جويمية إلى  05أوت ،2017
من  01إلى  05أوت ،2017
من  01إلى  03أوت ،2017
من  04إلى  05أوت ،2017
من  06إلى  11أوت ،2017
مساء،
يوم  11أوت 2017
ً

من  12إلى  13أوت ،2017

 معالجة الحاالت المبينة في الفقرة  2.2مف المنشور المذكور أعاله (الحاالت ب ،ج ،د):

من  14إلى  16أوت ،2017

يوم  16أوت  ،2017وبما أف كل حاممي شيادة البكالوريا تحصموا عمى توجيياتيـ ،بإمكانيـ تقديـ طمب

اإليواء عبر الخط.

المخصصة لتغييرات التوجيو المسموح بيا:
 فترة فتح األرضية
ّ
 مرحمة معالجة تغييرات التوجيو المسموح بيا:
 مرحمة التسجيالت النيائية:

حدد الدخول الجامعي بالنسبة لمطمبة الجدد:

حدد الدخول الجامعي بالنسبة لمطمبة القدامى:

من  05إلى  06سبتمبر ،2017
من  07إلى  09سبتمبر 2017
من  10إلى  14سبتمبر 2017

يوم األحد  17سبتمبر ،2017

يوم الثالثاء  05سبتمبر ،2017

إنني أولي أىمية قصوى لمنشر الواسع والتطبيق الصارـ لمحتوى ىذا المنشور.

حـرر بالجزائر في  14جويمية 2102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

345

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

التعليمات
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2017-

346

تعميمة رقم  02مؤرخة في  14جوان 2017
متعمقة بتحسين المستوى بالخارج
تيدؼ ىذه التعميمة إلى تحديد معايير االنتقاء لمقبوؿ في برنامج تحسيف المستوى بالخارج لمدة تقل أو تساوي ستة
( )06أشير.
أوال :يشمل التكوين قصير المدى عمى:
 تربصات تحسيف المستوى بالخارج.
 اإلقامة العممية قصيرة المدى ذات المستوى العالي التي تتراوح مدتيا ما بيف سبعة ( )07أياـ وخمسة عشر
( )15يوما.
 المشاركة في التظاىرات العممية التي ال تتجاوز مدتيا سبعة ( )07أياـ.
ثانيا :أصناف المعنيين من تربصات تحسين المستوى بالخارج:
 المدرسوف الباحثوف والمدرسوف االستشفائيوف الجامعيوف والباحثوف الدائموف الذيف يحضروف أطروحة
دكتوراه.
 الطمبة غير األجراء المسجموف في الدكتوراه والطمبة المسجموف في السنة الثانية ماستر أو ماجستير والطمبة
المقيموف في العموـ الطبية في طور التكويف.
 المستخدموف اإلداريوف والتقنيوف في اإلدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
ثالثا :معايير االستفادة:
 -1تربصات تحسين المستوى بالخارج:
 1-1يمكف أف يستفيد مف تربصات تحسيف المستوى بالخارج:
 المدرسوف الباحثوف ،المدرسوف الباحثوف االستشفائيوف الجامعيوف والباحثوف الدائموف الذيف يحضروف
أطروحة دكتوراه.
 الطمبة غير األجراء المسجموف في الدكتوراه والطمبة المسجموف في السنة الثانية ماستر أو ماجستير
والطمبة المقيموف في العموـ الطبية في طور التكويف.
 المستخدموف اإلداريوف والتقنيوف في اإلدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية ،الحاصموف عمى األقل
عمى شيادة جامعية:
 المستخدموف التقنيوف والميندسوف والتقنيوف الساموف. المستخدموف اآلخروف الذيف ىـ في حاجة لتحييف المعارؼ والتكييف مع التجييزات الجديدة أو طرائقالعمل الجديدة.
 المستخدموف العامموف عمى مستوى اتخاذ القرار الذيف يمكنيـ ،بطمب مف الوصاية ،االستفادة مفتربص لتحسيف المستوى.
 2-1يمكف لألصناؼ المذكورة أعاله االستفادة مف تربصات تحسيف المستوى بالخارج ،المسجمة في برامج
وتحسيف المستوى لمؤسسات وىيئات التكويف والبحث ،عمى أف تتوفر فييـ الشروط التالية:
أ –المدرسون والطمبة
 تقديـ تسجيل منتظـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني. تقديـ مشروع عمل تحدد فيو األىداؼ والمنيجية والتأثيرات المنتظرة مف البحث. -تحديد مؤسسة االستقباؿ ،ومدة اإلقامة وفترة إجراء التربص.
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ب-المستخدمون اإلداريون:
 تقديـ مشروع عمل تحدد فيو األىداؼ والمنيجية والتأثيرات المنتظرة ،وموقع مف طرؼ مجمس مديريةالمؤسسة الجامعية أو البحثية أو مف طرؼ المصالح المؤىمة لإلدارة المركزية.
 تحديد مؤسسة االستقباؿ ،ومدة اإلقامة وفترة إجراء التربص. 3-1بعد العودة مف التربص يمتزـ المستفيد بتقديـ ما يمي:
 تقرير التربص مؤشر عميو مف طرؼ الييئة التي يجرى فييا التربص عمى أف يتضمف: أىداؼ التربص.
 مكاف اإلقامة وفترتيا ومدتيا.
 األشخاص المتعامل معيـ.
 التجارب المجسدة (المحتممة) أو غيرىا مف األعماؿ (وصف موجز).
 النتائج المحققة :المقاالت ،المداخالت ،مدى التقدـ في األطروحة والتعيد المحتمل بالمناقشة.
 التكميف بميمة مؤشر عميو مف طرؼ شرطة الحدود. -2اإلقامة العممية قصيرة المدى ذات المستوى العالي:
 1-2يمكف أف يستفيد مف اإلقامة العممية ذات المستوى العالي:
 األساتذة واألساتذة االستشفائيوف الجامعيوف ،واألساتذة المحاضروف قسـ "أ" ،واألساتذة المحاضروفاالستشفائيوف الجامعيوف قسـ "أ" ،ومدراء البحث ،وأساتذة البحث قسـ "أ".
 األساتذة المحاضروف قسـ "ب" وأساتذة البحث قسـ "ب" الذيف يحضروف التأىيل الجامعي. 2-2يمكف لألصناؼ المذكورة أعاله االستفادة مف اإلقامة العممية قصيرة المدى ذات المستوى العالي ،عمى أف

تتوفر فييـ الشروط التالية:
 تقديـ مشروع عمل تحدد فيو األىداؼ والمنيجية والتأثيرات المنتظرة مف البحث ،وموقع مف طرؼالمجمس العممي لممؤسسة الجامعية.
 تحديد مؤسسة االستقباؿ ،ومدة اإلقامة وفترة إجراء التربص. 3-2بعد العودة مف التربص يمتزـ المستفيد بتقديـ ما يمي:

 تقرير التربص موقع مف طرفو. شيادة المشاركة. نسخ مف المداخالت المقدمة. التكميف بميمة مؤشر عميو مف طرؼ شرطة الحدود. -3المشاركة في التظاىرات العممية الدولية واقامات التعاون:
 1-3يمكف أف يستفيد مف المشاركة في التظاىرات العممية الدولية:
 األساتذة الباحثوف واألساتذة الباحثوف االستشفائيوف الجامعيوف ،والباحثوف الدائموف ،ومستخدمو اإلدارةالمركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
 الطمبة غير األجراء المسجموف لتحضير أطروحة دكتوراه ،والمقيموف في العموـ الطبية المسجموفلتحضير شيادة الدراسات الطبية المتخصصة ابتداء مف التسجيل الثاني.
 2-3يمكف لألصناؼ المذكورة أعاله االستفادة مف التظاىرات العممية ،عمى أف تتوفر فييـ الشروط التالية:
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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أ – بالنسبة لألساتذة ومستخدمي اإلدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية:
موقع مف طرؼ المجمس العممي لممؤسسة الجامعية أو البحثية بالنسبة
 تقديـ طمب مشاركة مبرر ّلألساتذة الباحثيف واألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف والباحثيف الدائميف ،أو مف طرؼ مجمس
مديرية الييئة الجامعية أو البحثية ،أو مف طرؼ المصالح المؤىمة لإلدارة المركزية بالنسبة لممستخدميف
اإلدارييف والتقنييف.
ب – بالنسبة لطمبة الدكتوراه غير األجراء والمقيمين في العموم الطبية:

 تقديـ طمب مشاركة مرفق برأي المشرفيف عمى األطروحة وموافقة المجمس العممي لممؤسسة. 3-3بعد العودة مف التربص يمتزـ المستفيد ما يمي:

 تقرير المشاركة موقع مف طرفو. شيادة المشاركة. نسخ مف المداخالت المقدمة ( .يمكف ،استثنائيا ،لألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف المشاركةفي التظاىرات العممية دوف تقديـ مداخمة في الممتقيات العممية والتقنية ذات الصمة بالتكويف في العموـ
الطبية).
 التكميف بميمة مؤشر عميو مف طرؼ شرطة الحدود. يمكف لألساتذة الباحثيف الجامعييف والمسؤوليف اإلدارييف ورؤساء المؤسسات المشاركة بطمب مف الوصاية في
اقامات تعاوف ،لغرض تمثيل و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي أو الجزائر في إطار العالقات الدولية مع
الجامعات األجنبية.
تمغى التعميمة رقـ  01المؤرخة في  05أفريل  ،2017المتعمقة بتحسيف المستوى بالخارج.
حرر بالجزائر في  14جوان 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قرارات ومقررات
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* *-قرارات فردية *-* 1027

 بقرار رقـ  358المؤرخ في  2أفريل  ،2017يعيف السيد كمال راشد ،أستاذ محاضر قسـ أ ،بصفتو مسؤوال عف
فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة جيجل.
 بقرار رقـ  359المؤرخ في  2أفريل  ،2017يعيف السيد بولحية الطيب ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ إقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة جيجل.
 بقرار رقـ  360المؤرخ في  2أفريل  ،2017تعيف السيدة أوالد ىدار حورية ،بصفتيا مسؤولة عف فريق ميداف

التكويف "عموـ الطبيعة والحياة " بجامعة جيجل.
 بقرار رقـ  361المؤرخ في  2أفريل  ،2017تنيى مياـ السيد نويصر خير الدين ،أستاذ ،بصفتو مسؤوال عف
فريق ميداف التكويف "عموـ المادة" بجامعة جيجل.
 بقرار رقـ  362المؤرخ في  2أفريل  ،2017يعيف السيد مميط عمي ،أستاذة التعميـ العالي ،بصفتيا مسؤولة عف
فريق ميداف التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة جيجل.
 بقرار رقـ  363المؤرخ في  2أفريل  ،2017تنيى مياـ السيدة عزام لعوير دليمة ،أستاذة ،بصفتيا مسؤولة عف
فريق ميداف التكويف " عموـ الطبيعة والحياة " بجامعة جيجل.
 بقرار رقـ  364المؤرخ في  2أفريل  ،2017يعيف السيد خميل إسماعيل ،أستاذ التعميـ العالي ،بصفتو مسؤوال
عف فريق ميداف التكويف " عموـ المادة " بجامعة جيجل.
 بقرار رقـ  366المؤرخ في  2أفريل  ،2017تنيى مياـ السيد خرفي دمحم الصالح ،رتبة أستاذ محاضر قسـ "أ"،
بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف " لغة وأدب عربي" بجامعة جيجل.
 بقرار رقـ  367المؤرخ في  2أفريل  ،2017تنيى مياـ السيد عيمر عبد الحفيظ ،أستاذ محاضر قسـ "أ"،
بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ إقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة جيجل.
 بقرار رقـ  368المؤرخ في  2أفريل  ،2017يعيف السيد شويط عبد العزيز ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة جيجل.
 بقرار رقـ  458المؤرخ في  19أفريل  ،2017تنيى مياـ السيد عبدو عبد الرحمان ،بصفتو مدير مساعد لمركز

البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.
 بقرار رقـ  459المؤرخ في  19أفريل  ،2017يعيف السيد أحمد بن مييوب ،بصفتو مدير مساعد لمركز البحث
في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.
 بقرار رقـ  460المؤرخ في  19أفريل  ،2017يعيف السيد فرات كمال ،بصفتو مدير قسـ البحث "التبميغ
المنطوؽ وعمـ أمراض الكالـ" لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
 بقرار رقـ  461المؤرخ في  19أفريل  ،2017تعيف السيدة شايب وردة ،بصفتو مدير قسـ البحث "تسيير الموارد
المائية في المناطق القاحمة وتثمينيا" بمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.
 بقرار رقـ  462المؤرخ في  19أفريل  ،2017تنيى مياـ السيد مزياني سمير ،رئيس قسـ األجيزة العممية
إلنجاز وتوصيف أجيزة نصف النواقل لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.
 بقرار رقـ  463المؤرخ في  19أفريل  ،2017يعيف السيد وادفل محند أرزقي ،بصفة رئيس قسـ األجيزة
العممية إلنجاز وتوصيف أجيزة نصف النواقل لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.
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 بقرار رقـ  464المؤرخ في  19أفريل  ،2017يعيف السيد مادون توىامي ،بصفة رئيس قسـ مصمحة مشتركة
لمبحث "أرضية النمذجة التكنولوجية" لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 بقرار رقـ  501المؤرخ في  7ماي  ،2017يعيف السيد عاشور سميمان ،بصفتو مدير وحدة بحث تحت عنواف
"عموـ المواد وتطبيقاتيا" المنشأ لدى جامعة قسنطينة .1
 بقرار رقـ  502المؤرخ في  7ماي  ،2017تنيى مياـ السيد حمانة جمال ،بصفتو مدير وحدة بحث تحت
عنواف "عموـ المواد وتطبيقاتيا" المنشأ لدى جامعة قسنطينة .1
 بقرار رقـ  503المؤرخ في  7ماي  ،2017يعيف السيد بن عياش سمير ،بصفتو مدير وحدة بحث تحت عنواف

"ت ثميف الموارد الطبيعية ،الجزيئات الفعالة بيولوجيا والتحاليل الفيزيوكيميائية والبيولوجية" المنشأ لدى جامعة
قسنطينة .1
 بقرار رقـ  504المؤرخ في  7ماي  ،2017يعيف السيد بن حوة بوبكر ،بصفتو مدير وحدة بحث تحت عنواف

"تطوير الطاقات المتجددة في المناطق القاحمة" المنشأ لدى جامعة الوادي.
 بقرار رقـ  507المؤرخ في  8ماي  ،2017تنيى مياـ السيد بن منصور عبد الحميم ،بصفتو مدير وحدة بحث
في "الموارد والطاقات المتجددة" المنشأ لدى جامعة تممساف.
 بقرار رقـ  508المؤرخ في  8ماي  ،2017يعيف السيد عمارة سفيان ،بصفتو مدير وحدة بحث في "الموارد
والطاقات المتجددة" المنشأ لدى جامعة تممساف.
 بقرار رقـ  651المؤرخ في  20جواف  ،2017تنيى مياـ السيد صدوق عديدة عبد الرحمان ،بصفة أميف عاـ
مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
 بقرار رقـ  652المؤرخ في  20جواف  ،2017تنيى مياـ السيدة أقيس كمثومة ،بصفة مدير قسـ البحث
"النظرية والممارسات" لوحدة البحث حوؿ الترجمة والمصطمحية لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ
اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
 بقرار رقـ  653المؤرخ في  20جواف  ،2017تنيى مياـ السيدة مولوجي صورية ،بصفة رئيس قسـ العالقات
الخارجية وتثميف نتائج البحث ،بمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
 بقرار رقـ  654المؤرخ في  20جواف  ،2017تعيف السيدة أقيس كمثومة ،بصفة مدير وحدة البحث حوؿ
الترجمة والمصطمحية لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
 بقرار رقـ  655المؤرخ في  20جواف  ،2017تعيف السيدة بن ىندة سامية ،بصفة رئيس قسـ اإلنتاج في
األنتربولوجيا اإلجتماعية والثقافية لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
 بقرار رقـ  656المؤرخ في  20جواف  ،2017تعيف السيدة مولوجي صورية ،بصفة المدير المساعد لمركز

البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
 بقرار رقـ  657المؤرخ في  20جواف  ،2017تنيى مياـ السيد يعالوي أحمد ،بصفة مدير وحدة البحث حوؿ
الترجمة والمصطمحية لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
 بقرار رقـ  658المؤرخ في  20جواف  ،2017تنيى مياـ السيد عطوي إبراىيم ،بصفة مدير وحدة البحث
"النظـ التسموية في الجزائر" لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
 بقرار رقـ  666المؤرخ في  22جواف  ،2017يعيف السيد بمعباس عبد القادر ،بصفة مدير قسـ البحث

"المسانيات النظرية في البمداف العربية" بوحدة البحث "واقع المسانيات وتطور الدراسات المغوية في البمداف العربية"
لدى مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
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 بقرار رقـ  667المؤرخ في  22جواف  ،2017يعيف السيد حاج دمحم الحبيب ،بصفة مدير قسـ البحث "المسانيات
التطبيقية في البمداف العربية" بوحدة البحث "واقع المسانيات وتطور الدراسات المغوية في البمداف العربية" لدى
مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
 بقرار رقـ  668المؤرخ في  22جواف  ،2017يعيف السيد بن عيسى سميم ،بصفة مدير قسـ البحث في األجيزة

وتكنولوجيا الفوطونيات بوحدة البحث في البصريات والفوطونيات لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 بقرار رقـ  669المؤرخ في  22جواف  ،2017تنيى مياـ السيد لركات دمحم ،بصفة أميف عاـ مركز البحث في
التكنولوجيات الصناعية.
 بقرار رقـ  671المؤرخ في  22جواف  ،2017تنيى مياـ السيدة عزام لعوير دليمة ،كمسؤوؿ فريق ميداف
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة جيجل.
 بقرار رقـ  674المؤرخ في  27جواف  ،2017يجدد تعيف السيد مداح عرايبي الحاج ،بصفة مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف "عموـ إقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة الشمف.
 بقرار رقـ  675المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد سعدود دمحم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة الشمف.
 بقرار رقـ  676المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد سعيدي جمال ،أستاذ محاضر قسـ "أ"،

كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة الشمف.
 بقرار رقـ  677المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد عايمي رضوان ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،بصفتو
مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة الشمف.
 بقرار رقـ  678المؤرخ في  27جواف  ،2017يجدد تعيف السيدة بمكرديم فاطمة الزىرة ،بصفتيا مسؤولة عف
فريق ميداف التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة الشمف.
 بقرار رقـ  679المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد ديممي عبد العزيز ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة الشمف.
 بقرار رقـ  680المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد خثير دمحم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ إقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة خميس مميانة.
 بقرار رقـ  681المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد حسين عبد الفتاح ،أستاذ محاضر قسـ "أ"،
كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة خميس مميانة.
 بقرار رقـ  682المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد خريس صحراوي ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،بصفتو
مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي بتسمسيمت.
 بقرار رقـ  683المؤرخ في  27جواف  ،2017تعيف السيدة نورة بمخير ،بصفتيا مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة خميس مميانة.
 بقرار رقـ  684المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيدة رحالي حجيمة ،أستاذة محاضرة قسـ "أ"،
كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بالمركز الجامعي تيبازة.
 بقرار رقـ  686المؤرخ في  27جواف  ،2017تعيف السيدة بن لطرش ليمى ،أستاذة التعميـ العالي ،بصفتيا
مسؤولة عف فريق ميداف التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة قسنطينة .3
 بقرار رقـ  687المؤرخ في  27جواف  ،2017يجدد تعيف السيد غربي الغالي ،بصفة مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة المدية.
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 بقرار رقـ  688المؤرخ في  27جواف  ،2017يجدد تعيف السيد كديك جمال ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة المدية.
 بقرار رقـ  689المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد تابتي فريد ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،بصفتو مسؤوال
عف فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة بجاية.
 بقرار رقـ  690المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد عشوش دمحم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ إقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة بجاية.
 بقرار رقـ  691المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد بولحروف عبد الرحمان ،أستاذ ،بصفتو مسؤوال عف
فريق ميداف التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة قسنطينة.1
 بقرار رقـ  692المؤرخ في  27جواف  ،2017تعيف السيدة العقبي فريدة ،بصفتيا مسؤولة عف فريق ميداف
التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة قسنطينة .1
 بقرار رقـ  693المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد بمحروف عبد الرحمان ،أستاذ ،بصفتو مسؤوال عف
فريق ميداف التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة قسنطينة.1
 بقرار رقـ  694المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد عبد السالم صحراوي ،بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة قسنطينة .1
 بقرار رقـ  695المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد نوار أحمد ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،كمسؤوؿ

فريق ميداف التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  696المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد بن زروق جمال ،أستاذ محاضر قسـ "أ"،
كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  697المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد حميدشة نبيل ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  698المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد بوجمعة بوزيد ،أستاذ ،كمسؤوؿ فريق ميداف
التكويف "عموـ المادة" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  699المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد مزعاش الحاسن ،أستاذ التعميـ العالي ،بصفتو
مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ المادة" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  700المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد كورتل فريد ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،كمسؤوؿ

فريق ميداف التكويف "عموـ إقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  701المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد شرقرق سمير ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،بصفتو
مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ إقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  702المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد بوالقح يوسف ،أستاذ محاضر قسـ "أ"،
كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  703المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد لنكار محمود ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،مسؤوال عف
فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  704المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد رجيمي دمحم ،أستاذ ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة سكيكدة.
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 بقرار رقـ  705المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيدة زايدي نجوى ،أستاذة محاضرة قسـ "أ"،
كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  706المؤرخ في  27جواف  ،2017تعيف السيدة مطالوي صوفيا ،بصفتيا مسؤولة عو فريق ميداف
التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  707المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد جازي فيصل ،أستاذ التعميـ العالي ،بصفتو مسؤوال
عف فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  708المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد مجرم دمحم صالح ،أستاذ التعميـ العالي ،كمسؤوؿ

فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة سكيكدة.
 بقرار رقـ  709المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد مفتاح عبد الجميل ،أستاذ محاضر قسـ "أ"،
كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة بسكرة.
 بقرار رقـ  710المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد حسونة عبد الغني ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،بصفتو
مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة بسكرة.
 بقرار رقـ  711المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد بتقة سميم ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،بصفتو مسؤوال
عف فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة بسكرة.
 بقرار رقـ  712المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد دشري حميد ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،بصفتو مسؤوال
عف فريق ميداف التكويف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة بسكرة.
 بقرار رقـ  713المؤرخ في  27جواف  ،2017يجدد تعيف السيد بن عباس مصدق ،بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف "عموـ األرض والكوف" بجامعة بسكرة.
 بقرار رقـ  714المؤرخ في  27جواف  ،2017يجدد تعيف السيد بمحمرة دمحم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة بسكرة.
 بقرار رقـ  715المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد دخية عبد الوىاب ،أستاذ ،بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة بسكرة.
 بقرار رقـ  716المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد بن غنيسة نصر الدين ،أستاذ محاضر قسـ "أ"،
كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة بسكرة.
 بقرار رقـ  717المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد العقبي األزىر ،أستاذ التعميـ العالي ،بصفتو مسؤوال

عف فريق ميداف التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة بسكرة.
 بقرار رقـ  718المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد منصوي كمال ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ إقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة بسكرة.
 بقرار رقـ  719المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد مفتاح صالح ،أستاذ ،كمسؤوؿ فريق ميداف
التكويف "عموـ إقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة بسكرة.
 بقرار رقـ  720المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد عمري أحمد ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،بصفتو مسؤوال
عف فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة بسكرة.
 بقرار رقـ  721المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد حديد دمحم ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،بصفتو
مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة بسكرة.
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 بقرار رقـ  723المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد مكيري كريم ،أستاذ محاضر قسـ " أ "،
كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية " بجامعة البويرة.
 بقرار رقـ  724المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد عيسى مأمون سيدي دمحم ،أستاذ محاضر قسـ "أ"،
بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت.
 بقرار رقـ  725المؤرخ في  27جواف  ،2017يجدد تعيف السيد فكاير عبد القادر ،بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة خميس مميانة.
 بقرار رقـ  726المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد سميمان مودع ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،بصفتو
مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي بميمة.
 بقرار رقـ  727المؤرخ في  27جواف  ،2017يجدد تعيف السيد بن بشير معمر ،بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة خميس مميانة.
 بقرار رقـ  728المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيدة بن زىرة بن يوسف ،أستاذة محاضرة قسـ "أ"،
كمسؤولة فريق ميداف التكويف "عموـ إقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة خميس مميانة.
 بقرار رقـ  729المؤرخ في  27جواف  ،2017يجدد تعيف السيد ضياف أحمد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف

التكويف "عموـ المادة" بجامعة خميس مميانة.
 بقرار رقـ  730المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد طوالبي عصام ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،بصفتو
مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة الجزائر.1
 بقرار رقـ  731المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيد بوفندي توفيق ،أستاذ ،كمسؤوؿ فريق ميداف
التكويف "عموـ المادة" بجامعة قسنطينة.1
 بقرار رقـ  732المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيدة ىاروني زىري ،أستاذة ،كمسؤولة فريق ميداف
التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة قسنطينة.1
 بقرار رقـ  733المؤرخ في  27جواف  ،2017تنيى مياـ السيدة يخمف نادية ،أستاذة ،كمسؤولة فريق ميداف
التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة قسنطينة.1
 بقرار رقـ  734المؤرخ في  27جواف  ،2017يعيف السيد عكال صالح ،أستاذ ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ المادة" بجامعة قسنطينة.1
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* *-مقررات فردية *-* 1027

 بمقرر رقـ  157المؤرخ في  04أفريل  ،2017تنيى مياـ السيد دمحم تتة  ،بصفة أميف عاـ جامعة الجمفة.

 بمقرر رقـ  158المؤرخ في  04أفريل  ،2017تنيى مياـ السيد بوزيد نور الدين ،بصفة عميد كمية العموـ
والتكنولوجيا ،بالنيابة ،بجامعة خنشمة.

 بمقرر رقـ  159المؤرخ في  04أفريل  ،2017تنيى مياـ السيد بومعزة عبد الشريف ،بصفة نائب مدير جامعة
مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج،

بالنيابة ،بجامعة خنشمة.

 بمقرر رقـ  161المؤرخ في  04أفريل  ،2017يعيف السيد فرحاتي عمر ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لػجامعة
باتنة.2

 بمقرر رقـ  164المؤرخ في  05أفريل  ،2017يعيف السيد بن تميس عبد الحكيم ،بصفة رئيس لجنة الصفقات
لػجامعة الجزائر.1

 بمقرر رقـ  165المؤرخ في  05أفريل  ،2017يعيف السيد سعيدي دمحم ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لػجامعة
البميدة.1

 بمقرر رقـ  166المؤرخ في  05أفريل  ،2017يعيف السيد فرحاتي عمر ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لػجامعة
باتنة.1

 بمقرر رقـ  167المؤرخ في  05أفريل  ،2017يعيف السيد عبد العزيز العايش ،بصفة رئيس لجنة الصفقات
لػجامعة عنابة.

 بمقرر رقـ  168المؤرخ في  05أفريل  ،2017يعيف السيد حميدي خميسي ،بصفة رئيس لجنة الصفقات
لػجامعة الجزائر.3

 بمقرر رقـ  171المؤرخ في  18أفريل  ،2017يعيف السيد بوسحابة محمود ،بصفة رئيس لجنة الصفقات
لممدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة.

 بمقرر رقـ  176المؤرخ في  02ماي  ،2017تنيى مياـ السيد إبراىيم شرقي ،بصفة مدير المدرسة العميا في
العموـ التطبيقية ،بالنيابة ،بتممسان.

 بمقرر رقـ  177المؤرخ في  10ماي  ،2017تنيى مياـ السيد دحو فضيل ،بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف
العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج ،بجامعة ورقمة.

 بمقرر رقـ  178المؤرخ في  11ماي  ،2017يعيف السيد رويسات بوشريط ،بصفة رئيس لجنة الصفقات
لػجامعة تممسان.

 بمقرر رقـ  179المؤرخ في  11ماي  ،2017يعيف السيد حاجي صديق ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة
العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية.

 بمقرر رقـ  180المؤرخ في  11ماي  ،2017يعيف السيد زنداقي جواد ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة
العميا في العموم التطبيقية.

 بمقرر رقـ  181المؤرخ في  11ماي  ،2017يعيف السيد حياىم عمار ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة
العميا في التكنولوجيات الصناعية.
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 بمقرر رقـ  182المؤرخ في  11ماي  ،2017يعيف السيد سراج دمحم الحبيب ،بصفة رئيس لجنة الصفقات
لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية.

 بمقرر رقـ  183المؤرخ في  11ماي  ،2017يعيف السيد رحيال جمول ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة
العميا لإلقتصاد.

 بمقرر رقـ  184المؤرخ في  11ماي  ،2017يعيف السيد زنداقي جواد ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة
العميا إلدارة األعمال.

 بمقرر رقـ  185المؤرخ في  11ماي  ،2017يعيف السيد حمانة جمال ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة
العميا لممحاسبة والمالية.

 بمقرر رقـ  186المؤرخ في  11ماي  ،2017يعيف السيد تومي احسن ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة
العميا لمفالحة.

 بمقرر رقـ  187المؤرخ في  11ماي  ،2017يعيف السيد أوشفون موسى ،بصفة رئيس لجنة الصفقات
لممدرسة العميا في عموم التسيير.

 بمقرر رقـ  188المؤرخ في  17ماي  ،2017يعيف السيد حمانة جمال ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة
الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.

 بمقرر رقـ  189المؤرخ في  17ماي  ،2017يعيف السيد بن طاطا سمير ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لممركز
الجامعي بغميزان.

 بمقرر رقـ  190المؤرخ في  24ماي  ،2017يعيف السيد بوكرو مولود ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية ببجاية-القصر.

 بمقرر رقـ  205المؤرخ في  31ماي  ،2017تنيى مياـ السيد سالطنية بمقاسم ،بصفة مدير جامعة بسكرة،
النتخابو كعضو بالمجمس الشعبي الوطني.

 بمقرر رقـ  206المؤرخ في  31ماي  ،2017تنيى مياـ السيد بوطرفاية أحمد ،بصفة مدير جامعة المسيمة
لتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقـ  207المؤرخ في  31ماي  ،2017يعيف السيد بوطرفاية أحمد ،بصفة مدير جامعة بسكرة ،بالنيابة.

 بمقرر رقـ  208المؤرخ في  31ماي  ،2017يمنح لمسيد بوطرفاية أحمد بصفة مدير جامعة بسكرة ،بالنيابة،
في حدود صالحياتو ،تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  209المؤرخ في  31ماي  ،2017يعيف السيد بداري كمال ،بصفة مدير جامعة المسيمة ،بالنيابة.
 بمقرر رقـ  210المؤرخ في  31ماي  ،2017يمنح لمسيد بداري كمال ،بصفة مدير جامعة المسيمة ،بالنيابة،
في حدود صالحياتو ،تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  211المؤرخ في  01جواف  ،2017تنيى مياـ السيد نمامشة دمحم ،بصفة مدير جامعة قالمة،
النتخابو كعضو بالمجمس الشعبي الوطني.

 بمقرر رقـ  212المؤرخ في  01جواف  ،2017تنيى مياـ السيد العقون صالح ،بصفة نائب مدير مكمف
بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج،
بجامعة قالمة ،لتكميفو بوظيفة أخرى.
 بمقرر رقـ  213المؤرخ في  01جواف  ،2017يعيف السيد العقون صالح ،بصفة مدير جامعة قالمة ،بالنيابة.
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 بمقرر رقـ  214المؤرخ في  01جواف  ،2017يمنح لمسيد العقون صالح ،بصفة مدير جامعة قالمة ،بالنيابة،
في حدود صالحياتو ،تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  215المؤرخ في  01جواف  ،2017تنيى مياـ السيد قاسمي بشير ،بصفة مدير معيد التربية البدنية
والرياضية بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران.

 بمقرر رقـ  217المؤرخ في  01جواف  ،2017تنيى مياـ السيد ساحمي بمقاسم ،بصفة مدير المدرسة الوطنية
العميا لمري ،النتخابو كعضو بالمجمس الشعبي الوطني.
 بمقرر رقـ  218المؤرخ في  01جواف  ،2017يعيف السيد مييوبي مصطفى كمال ،بصفة مدير المدرسة
الوطنية العميا لمري ،بالنيابة.
 بمقرر رقـ  219المؤرخ في  01جواف  ،2017يمنح لمسيد مييوبي مصطفى كمال ،بصفة مدير المدرسة
الوطنية العميا لمري ،بالنيابة ،في حدود صالحياتو ،تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي
كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  220المؤرخ في  06جواف  ،2017يعيف السيد بن برطال جمال ،بصفة رئيس لجنة الصفقات
لممركز الجامعي بأفمو.

 بمقرر رقـ  221المؤرخ في  11جواف  ،2017يعيف السيد رويسات بوشريط ،بصفة رئيس لجنة الصفقات
لممركز الجامعي بعين تيموشنت.

 بمقرر رقـ  228المؤرخ في  15جواف  ،2017تعيف السيدة عبد هللا نشيدة ،بصفة عميد كمية عموـ األرض
والجغرافيا والتييئة العمرانية ،بالنيابة ،بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.

 بمقرر رقـ  229المؤرخ في  15جواف  ،2017تنيى مياـ السيد قزو عبد هللا ،بصفة عميد كمية العموـ
والتكنولوجيا ،بجامعة الجمفة.

 بمقرر رقـ  230المؤرخ في  15جواف  ،2017يعيف السيد حيرش لزىر ،بصفة عميد كمية العموـ والتكنولوجيا،
بالنيابة ،بجامعة الجمفة.

 بمقرر رقـ  231المؤرخ في  15جواف  ،2017تنيى مياـ السيد قطاية عبد الحفيظ ،بصفة أميف عاـ جامعة
تممسان.

 بمقرر رقـ  232المؤرخ في  15جواف  ،2017تنيى مياـ السيد صياد رابح ،بصفة أميف عاـ جامعة ىواري
بومدين لمعموم والتكنولوجيا.

 بمقرر رقـ  233المؤرخ في  15جواف  ،2017تعيف السيدة رباعين مميكة زوجة مخزوم ،بصفة أميف عاـ،
بالنيابة ،لجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.
 بمقرر رقـ  234المؤرخ في  15جواف  ،2017تنيى مياـ السيد عزيوز وعبادي ،بصفة عميد كمية عموـ
األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية ،بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.
 بمقرر رقـ  235المؤرخ في  18جواف  ،2017يعيف السيد لوح ىشام ،بصفة مدير معيد التربية البدنية
والرياضية ،بالنيابة ،بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران.

 بمقرر رقـ  236المؤرخ في  18جواف  ،2017تنيى مياـ السيد بوصبوعة حسان ،بصفة مدير ،بالنيابة،
لممدرسة العميا في البيو تكنولوجيا بقسنطينة.
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 بمقرر رقـ  237المؤرخ في  20جواف  ،2017تنيى مياـ السيدة بن حميدة عايدة ،بصفة نائب مدير ،بالنيابة،
مكمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ،بجامعة بجاية.

 بمقرر رقـ  238المؤرخ في  20جواف  ،2017يعيف السيد جمال الدين كاتي ،بصفة نائب مدير ،بالنيابة،
مكمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ،بجامعة بجاية.

 بمقرر رقـ  239المؤرخ في  20جواف  ،2017تنيى مياـ السيد دمحم لطفي بن خذير ،بصفة عميد كمية العموـ
الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة ،بجامعة تبسة.

 بمقرر رقـ  245المؤرخ في  29جواف  ،2017تنيى مياـ السيد بركان يوسف ،بصفة عميد كمية العموـ
االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،بجامعة برج بوعريريج.

 بمقرر رقـ  246المؤرخ في  29جواف  ،2017يعيف السيد ميمود زنكري ،بصفة عميد كمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير ،بالنيابة ،بجامعة برج بوعريريج.

 بمقرر رقـ  247المؤرخ في  29جواف  ،2017يعيف السيد بوبموطة الطاىر ،بصفة عميد كمية عموـ الطبيعة
والحياة وعموـ األرض والكوف ،بالنيابة ،بجامعة برج بوعريريج.

 بمقرر رقـ  248المؤرخ في  29جواف  ،2017تنيى مياـ السيدة شوتري حسينة ،بصفة نائب مدير مكمف
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج،

بجامعة برج بوعريريج.

 بمقرر رقـ  249المؤرخ في  29جواف  ،2017يعيف السيد صاطوري الجودي ،بصفة نائب مدير مكمف
بالتكويف العا لي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج،

بالنيابة ،بجامعة برج بوعريريج.

 بمقرر رقـ  250المؤرخ في  29جواف  ،2017تنيى مياـ السيد خوري عمر ،بصفة عميد كمية الحقوؽ،
بجامعة الجزائر.1

 بمقرر رقـ  251المؤرخ في  29جواف  ،2017يعيف السيد لمطاعي نور الدين ،بصفة عميد كمية الحقوؽ،
بالنيابة ،بجامعة الجزائر.1
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