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 قػرار وزاري مػشتػرؾ مؤرخ في  27رجب عاـ  1438الموافق  24أبريػل سنة 2017 ،يعػدؿ القػرار الوزاري
المػشتػرؾ المؤرخ في  8ربػيع الػثػاني عاـ  1430الموافق  4أبريػل سنة  2009الػذي يحػدد تػعداد مػناصب
الػشػغل وتصػنػيفػيا ومػدة الػعقػد الخاص بػاألعػواف الػعػػامػميف في نػشػاطػات الحػػفع أو الػصػيػانػة أو الخػدمػات
ب ػعػنػواف اإلدارة المػركػزيػة في و ازرة ال ػتػعػمػيـ الػعػالي والبحث العممي.
(الجريدة الرسمية العدد  51الصادرة بتاريخ  30غشت )2017
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق ػرار مػػؤرخ في 3ش ػواؿ عػػاـ  1438المػوافق  27يػػون ػيػػو س ػنػػة  ،2017ي ػح ػػدد إط ػػار ت ػن ػظػػيـ الم ػسػػاب ػقػػات واالم ػت ػحػػانػػات
الم ػي ػن ػيػػة لاللتحاؽ بالرتب المنتمية لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ق ػرار مػػؤرخ في 3ش ػواؿ عػػاـ  1438المػوافق 27يػػون ػيػػو س ػنػػة  ،2017يػحدد قائػمة المػؤسسات الػعمومػية
لػمتكػويف المؤىػمة لتػنظيـ إجػراء المسػابقػات عمى أسػاس االختػبارات واالمػتحػانات المػينػية لاللػتحػاؽ بالػرتب
المنػتمػية لألسالؾ الخػاصة بػالتعػميـ العالي.
(الجريدة الرسمية العدد  46الصادرة بتاريخ  02غشت )2017
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قػ ػرار مػؤرخ فػي  15جػمػادى الػثػػانيػة عػاـ  1438الم ػوافػق  14مارس سػنة  ،2017يػعػدؿ القػرار المؤرخ في 25
صفػر عاـ  1437الموافق  7ديػسػم ػبػر سػنػة  2015الػذي يػحػػدد تػش ػكػي ػمػة ال ػمػجػنػػة الػق ػطػاع ػيػة لػم ػصػف ػقػات لػػو ازرة
الػتػع ػمػيـ ال ػعػالي وال ػبػحث العممي.
(الجريدة الرسمية العدد  51الصادرة بتاريخ  30غشت )2017

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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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 الوزارية
المشتركة
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 وزاري مشترك مؤرخ في  03أوت  ،2017يحدد كيفيات تطبيق المادة  21من المرسوم التنفيذي
رقم  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عام  1429الموافق  3مايو سنة  2008والمتضمن
القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

ووزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  270-03المػػؤرخ فػػي  14جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  13غشػػت سػػنة 2003والمتضمف إنشاء المؤسسة االستشفائية الجامعية لوىراف وتنظيميا وسيرىا،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  465-97المػػؤرخ فػػي  2شػػعباف عػػاـ  1418الموافػػق  2ديسػػمبر سػػنة ،1997المتمـ،
الذي ّ
يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ و ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  467-97المػػؤرخ فػػي  2شػػعباف عػػاـ  1418الموافػػق  2ديسػػمبر سػػنة ،1997المتمـ،
الذي ّ
يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىاّ ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 ،2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  129-08المػؤرخ فػي  27ربيػع الثػاني عػاـ  1429الموافػق  3مػايو سػنة 2008والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي ،السيما المادة  21منو؛

 -وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  379-11الم ػػؤرخ ف ػػي  25ذي الحج ػػة ع ػػاـ  1432المواف ػػق  21ن ػػوفمبر س ػػنة

يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات؛
 2011الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذي ّ

يـقـــــرران

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة  21مف المرسوـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ
في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة  2008والمذكور أعاله.
الفرع األول

أحكام عامة

المادة  :2تيدؼ عممية تقييـ األنشطة العممية والبيداغوجية والصحة لألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي إلى تثميف
المجيود واألداء وتشجيع االستحقاؽ والتنافس وتطوير أداء مؤسسة التكويف العالي ومؤسسة الصحة التي

يمارس فييا.

المادة  :3يتعيف عمى األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي إعداد تقرير سنوي عف نشاطاتو العممية والبيداغوجية
والصحة ،طبقا لممياـ القانونية األساسية المحددة في المرسوـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ في 27

ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة  ،2008والمذكور أعاله ،طبقا لشبكة تقييـ يحدد نموذجيا

طبقا لمممحقيف  1و 2المرفقيف بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يجب عمى األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أف يرفق في تقريره السنوي بأية وثيقة تثبت انجاز

النشاطات الواردة بو.

يمكف األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أف يذكر في التقرير الصعوبات التي يواجييا في أداء

ميامو.

المادة  :4يتعيف األخذ بعيف االعتبار عند التقييـ ،الرتبة التي ينتمي إلييا المعني والمياـ القانونية األساسية المحددة
بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة

 2008والمذكورة أعاله.

الفرع الثاني

النشاطات العممية والبيداغوجية

المادة  :5يودع التقرير السنوي عف النشاطات العممية والبيداغوجية ،لدى رئيس القسـ المعني عند نياية كل سنة
جامعية وفق اآلجاؿ التي يحددىا عميد كمية الطب ،بعد إمضاءه مف طرؼ رئيس المصمحة.

يعرض التقرير الذي يعده رئيس المصمحة حوؿ نشاطاتو العممية والبيداغوجية ،إلمضاء رئيس القسـ

المعني.

المادة  :6في حالة رفض رئيس المصمحة المصادقة عمى التقرير ،يتولى عميد الكمية المصادقة عميو.

المادة  :7تعرض التقارير عمى المجنة العممية لمقسـ لمتقييـ ،مف طرؼ رئيس القسـ ،طبقا لنموذج البطاقات المرفقة
في الممحق  3مف ىذا القرار.

يمكف المجنة العممية لمقسـ االستعانة بأساتذة باحثيف استشفائييف جامعييف ينتموف لرتبة أستاذ لتنويرىـ في
تقييمو ويمكنيا كذلؾ ،اإلدالء بآراء وتوصياتو حوؿ تقارير النشاطات التي عرضت عميو.

المادة  :8تعد المجنة العممية تقري ار ممخصا عف النشاطات العممية والبيداغوجية لألساتذة الباحثيف االستشفائييف
الجامعييف لمقسـ ،وترسمو مرفوقا باآلراء والتوصيات المحتممة لرئيس القسـ ،الذي يرسمو إلى عميد الكمية.

المادة  :9يعد عميد الكمية تقري ار ممخصا عف النشاطات العممية والبيداغوجية لألساتذة الباحثيف االستشفائييف

الجامعييف المعنييف ،عمى أساس نتائج أشغاؿ المجاف العممية لمقسـ ،ويعرضو عمى المجمس العممي لمكمية
إلبداء الرأي والتوصيات قبل إرسالو إلى مدير الجامعة.

المادة  :10يعد مدير الجامعة تقري ار ممخصا ،عف مجمل النشاطات العممية لألساتذة الباحثيف االستشفائييف

الجامعييف المذيف ىـ في حالة خدمة في المؤسسة ،ويعرضو عمى المجمس العممي لمجامعة إلبداء الرأي

والتوصيات ،قبل إرسالو إلى و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
الفرع الثالث

نشاطات الصحة

المادة  :11يودع التقرير السنوي لنشاطات الصحة ،الذي أعد حسب النموذج المرفق في الممحق  4مف ىذا القرار،
بعد إمضاءه مف طرؼ رئيس المصمحة ،لدى الييكل المكمف بالنشاطات الطبية لمديرية المؤسسة

الصحية التي يمارس فييا المعني.

يجب عمى األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أف يرفق في تقريره السنوي لنشاطات الصحة ،أية وثيقة

تثبت انجاز النشاطات الواردة بو.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يعرض تقرير نشاطات الصحة عمى مسؤوؿ الييكل المكمف بالنشاطات الطبية لمديرية المؤسسة

الصحية التي يمارس فييا المعني ليصادؽ عميو.

المادة  :12في حالة رفض رئيس المصمحة المصادقة عمى التقرير ،يتولى مسؤوؿ مؤسسة الصحة التي يمارس بيا
المعني المصادقة عميو.

المادة  :13يعرض مدير مؤسسة الصحة ،عمى المجمس العممي أو المجمس الطبي ،حسب الحالة ،تقارير
النشاطات لمتقييـ.

يمكف المجمس العممي أو المجمس الطبي ،حسب الحالة ،االستعانة بأساتذة باحثيف استشفائييف جامعييف

ينتموف لرتبة أستاذ لتنويرىـ في تقييمو ،ويمكنو كذلؾ ،اإلدالء بآرائو وتوصياتو حوؿ تقارير النشاطات

التي عرضت عميو.

المادة  :14يعد المجمس العممي أو المجمس الطبي ،حسب الحالة ،تقري ار ممخصا عف نشاطات الصحة لألساتذة

الباحثيف االستشفائييف الجامعييف ،ويرسمو مرفوقا باآلراء والتوصيات المحتممة لمدير مؤسسة الصحة،

الذي يرسمو بدوره إلى و ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات.
الفرع الرابع

أحكام ختامية

المادة  :15تودع نسخة عف التقرير السنوي لمنشاطات العممية والبيداغوجية في الممف اإلداري لألستاذ الباحث
االستشفائي الجامعي ،مرفوقا بآراء وتوصيات المجنة العممية لمقسـ مؤشر عميو مف طرؼ رئيسيا.

تودع نسخة عف نشاطات الصحة ،مرفقة بآراء وتوصيات المجمس العممي أو المجمس الطبي ،في الممف

اإلداري لممعني.

المادة  :16في حالة رفض المعني نتائج التقييـ ،يمكنو إيداع طعف لدى عميد كمية الطب أو مدير مؤسسة الصحة،
حسب الحالة ،في أجل عشرة ( )10أياـ ابتداء مف تاريخ استالـ بطاقات التقييـ.

المادة  :17يفحص الطعف المقدـ حوؿ النشاطات البيداغوجية والعممية ،مف طرؼ المجمس العممي لمكمية الذي
يفصل فيو في أجل أقصاه خمسة عشر ( )15يوماابتداء مف تاريخ إيداع الطعف.

المادة  :18يفحص الطعف المقدـ حوؿ نشاطات الصحة ،مف طرؼ مسؤوؿ مؤسسة الصحة التي يمارس بيا
المعني ،الذي يفصل فيو في أجل أقصاه خمسة عشر ( )15يوما ابتداء مف تاريخ إيداع الطعف.

المادة  :19تستغل تقارير النشاطات لألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف في إثراء بنؾ المعمومات لمكمية أو
مؤسسة الصحة التي يمارس بيا.

وتأخذ بعيف االعتبار ،عند االقتضاء ،في المسار اإلداري والميني لممعني ،وفي الترقية في الرتبة وفي

التعييف في المنصب العاؿ.

تحدد كيفيات تطبيق الفقرة أعاله بقرار مشترؾ بيف الوزير المكمف بالتعميـ العالي والوزير المكمف

بالصحة.

المادة  :20يجب أف تتضمف التقارير التمخيصية المذكورة في المواد  10 ،9 ،8و 14مف ىذا القرار ،عمى
الخصوص العناصر التالية:

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 مدى احتراـ المياـ األساسية كما ىي محددة في المرسوـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيعالثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة  ،2008والمذكور أعاله.

 -العوائق التي حالت دوف تنفيذ المياـ القانونية األساسية.

 النشاطات العممية التي ساىمت في تحسيف مرئية مؤسسة التكويف و/أو الصحة مف قبل محيطياالوطني و /أو الدولي.

 -المساىمة في جيود التنمية االقتصادية واالجتماعية لمبمد.

 التوصيات التي يمكف اقتراحيا عمى الوصاية مف أجل تحسيف ظروؼ عمل األساتذة الباحثيفاالستشفائييف الجامعييف.

 -كل توصية مفيدة.

المادة  :21يسري مفعوؿ ىذا القرار ابتداء مف السنة الجامعية .2018-2017

المادة  :22يكمف المديريف العامي ف لمتعميـ والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ومصالح الصحة
واصالح المستشفيات لو ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات وكذا ،مسؤولي مؤسسات التعميـ
العالي والصحة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي

والبحث العممي والنشرة الرسمية لو ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات.
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

حرر بالجزائر في  03أوت 2017

وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات
األستاذ مختار حسبالوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يهحك1

لمقـرار الوزاري المشترك مؤرخ في  03أوت  2017الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة  21من المرسوم التنفيذي
رقم  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عام  1429الموافق  3مايو سنة  2008والمتضمن
القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي

َخؼًٍ حمزَز انُشبؽبث انبُذاغىخُت وانعهًُت
يجب عمى األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي مأل ىذه االستمارة وتقديـ أية وثيقة مفيدة تثبت انجاز النشاطات.
االسم والمقب:
المؤسسة:

السن:

الرتبة:



أستاذ مساعد



أستاذ محاضر قسـ "ب"



أستاذ محاضر قسـ "أ"



أستاذ

تاريخ التوظيف في الرتبة:
التخصص:

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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النشاطات البيداغوجية:

أ -1.التدريس

الحجم الساعي

التكمفة البيداغوجية
-1المحاضرات
 -2األعمال

التدرج

السنوي(*)

ما بعد التدرج

(**)

الموجية(**)

* في الوسط الجامعي

* عمى مستوى اليياكل الصحية بالنسبة لمنشاطات التالية:
 في قاعة التدريس

 في المخبر( Paillasseوكرسي طب األسناف)

 الزيارات األسبوعية لمخدمة في سرير المريض وفي المخبر
 الزيارات اليومية لمخدمة في سرير المريض وفي المخبر
 في وحدات االستكشاؼ

 الفحوصات المتخصصة
 الندوات اليومية

 الندوات األسبوعية

 -3األعمال التطبيقية
* في الوسط الجامعي

* عمى مستوى اليياكل الصحية بالنسبة لمنشاطات التالية:
 كل عمل طبي مدرس أثناء المداومة (االستعجاالت والخدمة)
 كل عمل طبي مدرس أثناء الفحص
 كل عمل طبي مدرس في المخبر( Paillasseوكرسي طب األسناف)
 كل عمل طبي مدرس أثناء الفحص المتخصص

الدروس

المجموع

األعمال

الموجية

األعمال

التطبيقية

(*) الحجم الساعي السنوي.
(**) يجب المصادقة عمى تقرير النشاطات البيداغوجية المتعمقة بالمحاضرات واألعمال الموجية التي قام بيا في الوسط الجامعي من طرف مسؤول المقياس
أو مسؤول المجنة البيداغوجية المعنية ،حسب الحالة ،قبل المصادقة عميو من طرف رئيس المصمحة.

أ -2.إنتاج بيداغوجي
طبيعة النشاط

المرجع

 -إنتاج المؤلفات

()+

 -إنتاج مطبوعات الدروس

(**)
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 -إنتاج مطبوعات األعماؿ التطبيقية (تركيب)

(**)

 -إنتاج نماذج

(**)

 -إنتاج مطبوعات األعماؿ الموجية

(**)

 -وضع عبر الخط لمدروس واألعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية

(***)

 -التعميـ عف طريق المحاكاة

(***)

 -إنتاج دروس سمعية بصرية

 -المشاركة في نشاطات الخبرة والتصور البيداغوجي أو ضمانيا

(***)
(***)

( )+العنوان ،النشر ،مكان الطبع ،تاريخ الطبع ،عدد الصفحات.

(**) العنوان ،مكان وتاريخ الطبع ،عدد الصفحات .يجب أن يكون المستنسخ مصادق من طرف المجنة البيداغوجية ومسجل في القسم.
(***) عنوان ورقة الغطاء (عبر الخط)  ،متوفر ˃ الرابط ˂ (تاريخ التفحص).

أ -3.التأطير البيداغوجي
طبيعة النشاط

 -تأطير مذكرات نياية الدراسات

المرجع
*

 -تأطير التربصات (خارجي ،داخمي واقامي)

*

 -عضو لجنة مناقشة مذكرات نياية الدراسات أو تربص (غير المؤطر)

*

 -تاطير األساتذة المساعديف في تحضير الدروس

**

 -تأطير مشاريع مصغرة

 -عضو لجنة مسابقة أو لجنة االمتحاف

(*) االسم ،المقب ،العنوان ،الشعبة ،مكان المناقشة ،مؤسسة المناقشة ،تاريخ المناقشة.

*
**

(**)المراجع المطابق ليا.

أ -4.المشاركة في الييئات البيداغوجية
طبيعة النشاط

 -رئيس  /عضو المجنة البيداغوجية لممادة

الصفة

 -رئيس  /عضو المجنة العممية لمقسـ

 -رئيس  /عضو المجمس العممي لمكمية

 -رئيس  /عضو المجمس العممي لمجامعة

 -رئيس  /عضو المجنة الجيوية و/أو الوطنية البيداغوجية

أ -5.المشاركة في مراقبات معارف الطمبة
طبيعة النشاط

 -المشاركة في إعداد موضوع امتحاف

الكمية

 المشاركة في إعداد موضوع مسابقة -تصحيح األوراؽ
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ب -نشاطات البحث
ب – 1.إنتاج عممي
طبيعة النشاط

المرجع

النشر في مجمة دولية ذات لجنة قراءة

()++

النشر في مجمة متخصصة وطنية ذات لجنة قراءة

()++

نشر مؤلف بحث

()++

نشر فصل في مؤلف بحث

()++

محاضرات شفيية أو ممصقة في التظاىرات العممية الوطنية أو الدولية

()+++

اجراءات -proceeding -
خالصة-Abstract -
( )++العنوان ،عنوان المجمة  /المؤلف ،السنة ،الحجم ،الرقم ،ترقيم الصفحات.
( )+++العنوان ،عنوان المحاضرة ،تاريخ ومكان المحاضرة ،المؤلف ،مكان النشر ،السنة ،ترقيم الصفحات.

ب – 2.التأطير العممي
العنوان)(xx

طبيعة النشاط
تأطير عممي ألطروحة
تأطير مشترؾ عممي ألطروحة
مقرر أطروحة
عضو في لجنة أطروحة
( )xxالعنوان ،الشعبة  ،مؤسسة المناقشة ،سنة المناقشة.

ب -3.الخبرة والتقييم العمميين
طبيعة النشاط

الكمية والمرجع

مرجع في مقاؿ عممي

®

مرجع في محاضرة عممية

®

عضو لجنة القراءة في مجمة عممية

®®

خبرة وتقييـ نشاط لفائدة الوسط االجتماعي االقتصادي

®®

مستشار عممي أو خبير لمشروع بحث أو موضوع أطروحة في العموـ الطبية

®®

منظـ ممتقى ،ندوة ...

***

® عنوان المقال ،عنوان المجمة ،السنة.
®® العنوان والمراجع المرتبطة بيا.
*** عنوان الممتقى
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ب -4.المسؤولية والتنشيط العمميين
الصفة ®®®

طبيعة النشاط
مدير أو عضو مخبر بحث
مشاريع بحث (بحث وتنمية)
رئيس أو عضو في مظاىرة عممية وطنية أو دولية
®®® المراجع المرتبطة بيا.

الصعوبات التي تواجييا في نشاطاتك البيداغوجية والعممية:

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...........................................................................................................
تاريخ وامضاء األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي

تاريخ وامضاء رئيس المصمحة

تاريخ وامضاء رئيس القسـ
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يهحك 2
َخؼًٍ حمزَز َشبؽبث انظحت
يجب عمى األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي مأل ىذه االستمارة وتقديـ أية وثيقة مفيدة تثبت انجاز النشاطات.
االسم والمقب:
المؤسسة:
السن:
الرتبة:

 أستاذ مساعد
تاريخ التوظيف في الرتبة:
التخصص:



أستاذ محاضر قسـ "ب"



أستاذ محاضر قسـ "أ"

ج -نشاطات الصحة

الرقم نشاطات الصحة
ج1

الفحوصات

ج3

أعماؿ الوقاية والكشف

ج2
ج4
ج5
ج6
ج7
ج8



طبيعة النشاط

أستاذ

الكمية

االستكشافات

العالج الطبي في النشاط اليومي

عالج الصحة المتخصص أثناء المناوبة أو Astreinte

المشاركة في برنامج وطني لمصحة

المشاركة في نشاطات الصحة ذات مستوى عاؿ مف أجل وضع تقنيات جديدة في
العالج والوقاية أو التربية الصحية
المشاركة في نشاطات الصحة في إطار التوأمة بيف مستشفيات الجنوب ومستشفيات
اليضاب العميا

د -انخذرَض وانخكىٍَ انًخىاطم نألطالن األخزي نهظحتأطالن أخزي
الرقم

د1
د2

طبيعة النشاط

 تدريس الشبو الطبييف :دروس ،أعماؿ موجية ،أعماؿ تطبيقية وتأطير المذكرات -تدريس األطباء العاموف والشبو الطبيوف في إطار التكويف المتواصل

الحجم الساعي السنوي

الصعوبات التي تواجييا في نشاطاتك الصحية:

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...........................................................................................................
تاريخ وامضاء األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
تاريخ وامضاء رئيس المصمحة /مسؤوؿ النشاطات الطبية  /مدير المؤسسة
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يهحك 3
َخؼًٍ بطبلبث حمُُى انُشبؽبث انبُذاغىخُت وانعهًُت
يٍ ؽزف انهدُت انعهًُت نهمظى
اسم ولقب األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي:

المؤسسة:

السن:

الرتبة:



أستاذ مساعد



تاريخ التوظيف:



أستاذ محاضر قسـ "ب"



أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ

تاريخ التوظيف في الرتبة:

التخصص:

يرجى وضع عالمة ( ) Xفي الخانة التي تطابق درجة تقييمؾ مع استعماؿ سمـ التقدير مف ( 1إلى  )5والمؤشرات

( ضعيف إلى حسف جدا)







 = 5حسف جدا
 = 4حسف

 = 3قريب مف الحسف
 = 2مقبوؿ

 = 1ضعيف

بطاقات تقييم النشاطات البيداغوجية والعممية
الرقم

النشاط

أ1

التدريس

أ3

التأطير البيداغوجي

أ2
أ4
أ5

المشاركة في الييئات البيداغوجية

المشاركة في مراقبة معارؼ الطمبة

ب1
ب3

الخبرة والتقييـ العممييف

ب4

1

2

3

4

5

اإلنتاج البيداغوجي

اإلنتاج العممي

ب2

المعيار()+

درجة التقدير ()++

التأطير العممي

المسؤولية والتنشيط العممييف

( )+ييدف معيار التقييم الممارسات الجيدة لألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي .كل معيار ينتج عنو سؤال أو عدة أسئمة حول النشاط القانوني

األساسي لألستاذ الباحث .يتم إعداد السؤال من طرف المجنة العممية لمقسم.

( )++يترجم التقدير بنقطة من  1إلى 5
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بطاقة التقييم تمخيصية معيارية
التقييم
عنوان المعيار

مؤشرات االداء
1

2

3

4

5

معيار 1

النقطة المتوسطة النيائية20 /

النقطة المتوسطة النيائية =

( مجموع التقييم لكل معيار *5 ( /عدد

معيار 2

المعايير))* +++ 20

...
معيار 9

( )+++النقطة المتوسطة النيائية .مثال :إذا كان ىناك  9معايير ( سؤال واحد لكل نشاط) مع القيم  3 ،3 ،4 ،4 ،2 ،3 ،4،4و4
عمى التوالي ،تكون النقطة المتوسطة النيائية ( 13.77 = 20 * ))9*5( /31

مالحظات وتوصيات

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
............................................................................................................

رئيس المجنة العممية لمقسـ
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يهحك 4
بطبلبث حمُُى َشبؽبث انظحت يٍ ؽزف انًدهض انعهًٍ  /انهدُت انطبُت
اسم ولقب األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي:
المؤسسة:

الرتبة:



أستاذ مساعد



تاريخ التوظيف:

أستاذ محاضر قسـ "ب"





أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ

تاريخ التوظيف في الرتبة:

التخصص:

يرجى وضع عالمة ( ) Xفي الخانة التي تطابق درجة تقييمؾ مع استعماؿ سمـ التقدير مف ( 1إلى  )5والمؤشرات

( ضعيف إلى حسف جدا).







 = 5حسف جدا
 = 4حسف

 = 3قريب مف الحسف
 = 2مقبوؿ

 = 1ضعيف

بطاقة التقييم المعيارية لنشاط الصحة
النشاط

الرقم
ج1

الفحوصات

ج3

أعماؿ الوقاية والكشف

ج2
ج4
ج5
ج6
ج7

2

3

4

5

االستكشافات

العالج الطبي في النشاط اليومي

عالج الصحة المتخصص أثناء المناوبة أو Astreinte

المشاركة في البرنامج الوطني لمصحة

المشاركة في نشاطات الصحة ذات مستوى عاؿ مف أجل
وضع تقنيات جديدة في العالج والوقاية أو التربية الصحية

ج8

المشاركة في نشاطات الصحة في إطار التوأمة بيف

د1

تدريس الشبو الطبييف

د2

المعيار()+

1

درجة التقدير ()++

مستشفيات الجنوب ومستشفيات اليضاب العميا

تدريس األطباء العاموف والشبو الطبيوف

( )+ييدف معيار التقييم الممارسات الجيدة لألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي .كل معيار ينتج عنو سؤال أو عدة أسئمة حول النشاط األساسي لألستاذ

الباحث .يعد السؤال من طرف المجمس العممي و/أو المجمس الطبي.

( )++يترجم التقدير بنقطة من  1إلى 5
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بطاقة التقييم تمخيصية معيارية
التقييم
عنوان المعيار

مؤشرات االداء
1

2

3

4

النقطة المتوسطة النيائية20 /

5

معيار 1

النقطة المتوسطة النيائية =

( مجموع التقييات لكل معيار*5 ( /

معيار 2

عدد المعايير))* +++ 20

...
معيار 9

( )+++النقطة المتوسطة النيائية .مثال :إذا كان ىناك  9معايير ( سؤال واحد لكل نشاط) مع القيم  ،3 ،3 ،4 ،4 ،3 ،4 ،4،4و4
عمى التوالي ،تكون النقطة المتوسطة النيائية ( 14.67 = 20 * ))9*5( /33

مالحظات وتوصيات

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................

رئيس المجمس العممي /المجمس الطبي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار وزاري مشتـرك مـؤرخ في  07أوت  ،2017يتضـمن فتح مناصب اإلقامـة
دورة أكتوبر 2017
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ووزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  1391الموافق  3ديسمبر سنة  1971والذي يتضمفإحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  492-82المؤرخ فػي  2ربيػع األوؿ عػاـ  1403الموافػق  18ديسػمبر سػنة  1982والػذييتضػػمف تحديػػد شػػروط االلتحػػاؽ بػػدورة الد ارسػػات الطبيػػة الخاصػػة لألطبػػاء والصػػيادلة وجػ ػراحي األس ػناف المقيمػػيف
وتنظيميا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة  1404الموافق  18غشت سنة  1984والذي يتعمػقبتنظيـ جامعة الجزائر وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ رقػ ػػـ  211-84المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ذي القعػ ػػدة عػ ػػاـ  1404الموافػ ػػق  18غشػ ػػت سػ ػػنة 1984والذي يتعمق بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسػوـ رقػـ  214 -84المػؤرخ قػي 21ذي القعػدة عػاـ  1404الموافػق  18غشػت سػنة  1984والػذييتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017الذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  136-89المػػؤرخ فػػي  29ذي الحجػػة عػػاـ  1409الموافػػق أوؿ غشػػت سػػنة 1989والذي يتضمف إنشاء جامعة باتنة وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  137-89المػؤرخ فػي  29ذي الحجػة عػاـ  1409الموافػق أوؿ غشػت سػنة 1989والذي يتضمف إنشاء جامعة البميدة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  138-89الم ػػؤرخ ف ػػي  29ذي الحج ػػة ع ػػاـ  1409المواف ػػق أوؿ غش ػػت س ػػنة 1989والذي يتضمف إنشاء جامعة تممساف وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  139-89المؤرخ في  29ذي الحجة عػاـ  1409الموافػق أوؿ غشػت سػنة 1989والذي يتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140-89المؤرخ في  29ذي الحجة عػاـ  1409الموافػق أوؿ غشػت سػنة 1989والذي يتضمف إنشاء جامعة سطيف وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عػاـ  1409الموافػق أوؿ غشػت سػنة 1989والذي يتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس ،المعدؿ والمتمـ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  465-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418الموافق  2ديسمبر سنة  1997الذييحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  467-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418الموافق  2ديسمبر سنة  1997الذييحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا ،المتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المػؤرخ فػي  13ربيػع األوؿ عػاـ  1419الموافػق  7يوليػو سػنة 1998الذي يتضمف إنشاء جامعة بجاية ،المعدؿ والمتمـ،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  220-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  ،1419الموافػق  7يوليػو سػنة 1998الذي يتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رقػػـ  140-07الم ػػؤرخ ف ػػي  2جمػػادى األول ػػى ع ػػاـ  1428الموافػػق  19م ػػايو س ػػنة ،2007الػػذي يتضػػمف إنشػػاء المؤسسػػات العموميػػة اإلستشػػفائية والمؤسسػػات العموميػػة لمصػػحة الجواريػػة وتنظيميػػا
وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضػ ػػى المرس ػ ػػوـ التن ػ ػػفيذي رقػ ػػـ  07-09المػ ػػؤرخ فػ ػػي  7محػ ػػرـ عػ ػػاـ  1430المػ ػ ػوافق  4ين ػ ػػاير سػ ػػنة 2009والمتضمف إنشاء جامعة بشار ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضػػى المرس ػوـ التنفيػػذي رقػػـ  236-11المػػؤرخ فػػي أوؿ شػػعباف عػػاـ  1432الموافػػق  3يوليػػو س ػػنة 2011الذي يتضمف القانوف األساسي لممقيـ في العموـ الطبية ال سيما المادة  7منو،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  379-11الم ػػؤرخ ف ػػي  25ذي الحج ػػة ع ػػاـ  1432المواف ػػق  21ن ػػوفمبر س ػػنة ،2011والذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
 وبػػمقتضى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  402-11المػػؤرخ فػػي  3مػػحرـ عػػاـ  1433الػػموافق  28نوفمػػبر سػػنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة  3المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة ،2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجػػب القػرار رقػػـ  1137المػػؤرخ فػػي  4نػػوفمبر سػػنة  ،2015الػػذي يتضػػمف كيفيػػات تنظػػيـ الد ارسػػات فػػي طػػورالتكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة و تقييميا والتدرج فييا.
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  7مف المرسوـ التنفيذي رقـ  236 -11المؤرخ في أوؿ شعباف عاـ 1432

الموافق  3يوليو سنة  2011والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد عدد المناصب المفتوحة
لإلقامة لدورة أكتوبر2017
المــادة  :2يحدد عدد المناصب المفتوحة لإلقػػامة لدورة أكتوبر  2017في الجدوؿ الممحػػق بػػيذا القرار.
الــمادة  :3ال يمكف لممقػيميف متابعػة تكوينػيف متزامنػيف أو متتػابعيػف لنػيل شيػادة الدراسات الطبية الخاصة.
المادة  :4يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي والمدير العاـ

لمصالح الصحة واصالح المستشفيات بو ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات ومدراء كل مف جامعة
الجزائر 1وجامعة البميدة 1وجامعة تيزي وزو وجامعة بجاية وجامعة قسنطينة  3وجامعة عنػػابة وجامعة
سطيف 1وجامعة بػاتنة 2وجامعة وىراف وجامعة تممساف وجامعة سيدي بمعباس وجامعة مستغانـ وجامعة
بشار ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار.
المـادة  :5ينػػشر ىػذا القرار في النشرة الرسميػة لكل مف و ازرة التعمػػيـ العػالي والبحث العممػي وو ازرة الصػػحة والسكاف
واصالح المستشفيات.

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

حرر بالجزائر في  07أوت 2017

وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات
األستاذ مختار حسبالوي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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2017  أوت07 ممحق القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ في
2017 الذي يتضـمن فتح مناصب اإلقامـة دورة أكتوبر
Faculté de Médecine d’Alger
MEDECINE
N°

Spécialités

Nbre. de
Postes

Terrain de Formation

01

Anatomie Cytologie Pathologique

13

-02 CHU Beni Messous -02 CHU Mustapha
-03 CPMC -01 CHU Bab-El-Oued
-03 CHU Nefissa Hamoud-02 EHS Zemirli

02

Anesthésie Réanimation

110

CPRS

03

Biophysique Médicale

06

Faculté de Médecine

04

Cardiologie

31

-14 CHU Mustapha-07 CHU Nafissa Hamoud
-06 CHU Beni Messous-04 CNMS

05

Chirurgie Vasculaire

04

CNMS

06

Chirurgie Cardiaque

08

03 CHU Mustapha -03 CNMS-02 EHS Abderrahmani

07

Chirurgie Générale

108

-12 CPMC (A et B) -20 CHU Mustapha-10 HopitalBirtraria -10 CHU Bab-El-Oued
-06 EPH Bologhine -10 EPH Rouiba -10 EPH AinTaya
-05 EPH Kouba-10CHU Beni Messous
-07 EPH Djillali Rahmouni- 08 Clinique Débussy

08

Chirurgie Maxillo-Faciale

10

CHU Mustapha

09

Chirurgie Neurologique

16

04 CHU Bab-El-Oued-04 CHU Mustapha-04 EHS AitIdir04 EHS Zemirli

10

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie

11

34

-06 EPH Ben Aknoun-06 CHU Bab-El-Oued
-06 EPH Zemirli-06 CHU Mustapha -10 HM Staoueli

Chirurgie Pédiatrique

25

CPRS Pr HANTALA

12

Chirurgie Plastique reconstructrice
esthétique et de brulogie

04

EHS Janine et Pierre Chaulet

13

Chirurgie Thoracique

10

05 CHU Mustapha -05 CHU Bab-El-Oued

14

Chirurgie Urologique

08

-02 CHU Beni Messous-03 CHU Mustapha
-03 CHU Bab-El-Oued

15

Dermatologie et Vénéréologie

08

04 CHU Mustapha-04 CHU Bab-El-Oued

16

Diabétologie Endocrinologie et Maladies
Métaboliques

34

-10 CPMC-04 CHU Mustapha -06 EPH Bologhine
-02 CHU Beni Messous -12 CHU Bab-El-Oued

17

Epidémiologie et Médecine Préventive

16

-04 CHU Nafissa Hamoud-04 CHU Beni Messous
-04 CHU Mustapha -04 CHU Bab-El-Oued

18

Gynécologie-Obstétrique

79

-10 CHU Beni Messous-08 CHU Mustapha
-07 CHU Nafissa hamoud -10 EPH Bologhine
-10 EPH Kouba -06 CHU Bab-El-Oued
-08 EPH Ain Taya -10 EHS Belfort -10 Hopital Zéralda

19

Hématologie

12

- 06 CPMS-06 CHU Beni Messous

20

Hépato-Gastro-Entérologie

16

-08 CHU Mustapha -04 CHU Beni Messous
-04 CHU Bab-El-Oued

21

Imagerie Médicale et Radiologie

22
23

24

29

40

-06 CPMC-06 CHU Mustapha -08 CHU Beni Messous
-06 CHU Parnet -08 EHS Zemirli-06 CHU Bab-El-Oued

Infectiologie

11

-06 EHS Laadi Flici Pr Achour-05 Pr Razik

Médecine du Travail

24

05 CHU Beni Messous -04 CHU Mustapha-05CPMC -05
EPH Rouiba-05 CHU Bab-El-Oued

45

-06 CHU Mustapha -04 CHU Bab-El-Oued-04 Beni Messous -03 EPH Bologhine -06 EPH Kouba
-06 EPH Rouiba -06 EHS Zemirli -04EPH Birtraria
-06 Hôpital AinTaya

Médecine Interne
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25

Médecine Légale Droit Médical et Ethique

28

05 CHU Bab-El-Oued -06 CHU Mustapha -06 CHU Beni
Messous -05 EPH Rouiba -06 EHS Zemirli

26

Médecine
moléculaire

04

CHU Bab-El-Oued

27

Médecine Physique et Réadaptation

24

28

Néphrologie

36

29

Médecine du sport

04

30

Neurologie

20

31

Oncologie Médicale

24

Nucléaire

et

imagerie

- 04 CHU Mustapha -05 EHS Ben Aknoun- 10 EHSTixeraine -05 EHS Azur Plage
-10 CHU Beni Messous -10 CHUNafissaHamoud
-10 CHU Mustapha -06 CHU Bab-El-Oued
CNMS
- 05 CHU Bab-El-Oued -03 CHU Mustapha
-06 EHS Ben Aknoun -06 EHS Ait-idir
-08 CHU Beni Messous-08 CPMC-08 EPH Rouiba
- 06 BeniMessous -08 CHU Mustapha -04 CHU Parnet
-06 CHU Bab-El-Oued
02 CHU Beni Messous -04 EPH Kouba 02 CHU Bab-El-Oued -03 CHU Mustapha
-24 CHU Mustapha -04 EPH Bologhine
-10 CHU Bab-El-Oued -14 CHU Nafissa Hamoud
-18 CHU Beni Messous -08 EPH Birtraria -06 EHS Belfort
-10 EPH Ain-Taya
04 CHU Bab-El-Oued-10 CHU Beni Messous
-04 CHU Mustapha-04 EPH Rouiba

32

Ophtalmologie

24

33

ORL

11

34

Pédiatrie

94

35

Pneumo-phtisiologie

22

36

Pharmacologie Clinique

10

CNPM Dely Brahim

37

Psychiatrie

69

-10 CHU Mustapha -10 CHU Bab-El-Oued -34 EHS Drid Hocine -15 EHS Chéraga-

38

Pédopsychiatrie

08

- 02 EHS Drid Hocine -06 EHS Chéraga

39

Radiothérapie Oncologie

04

CPMC

40

Réanimation médicale

30

41

Rhumatologie

12

-12 CHU Mustapha-12 CHU Beni Messous
-08 CHU Bab-El-Oued
- 04 CHU Bab-El-Oued -04 CHU Beni Messous
-04 EHS Ben aknoun
1096

Total

SPECIALITES MIXTES
MEDECINE
N°

01

02

Spécialités

Biochimie

Microbiologie

Terrain de Formation

16

-09 Laboratoire Central CHU Mustapha
-03 Laboratoire Central CHU Bab-El-Oued
-01 Laboratoire Central EPH Bologhine
-01 Laboratoire Biochimie CPMC
-02 Laboratoire d’Hormonologie CPMC

26

-06 CHU Mustapha
-05 CNMS
-04 Laboratoire Central Laadi Flici
-04 CHU Nafissa Hamoud
-04Laboratoire Central CPMC
-03 Laboratoire Central de Biologie
Médicale CHU Beni Messous

03

Immunologie

08

-01 EPH Rouiba
-02 CHU NafissaHamoud
-02 CHU Mustapha
-03 CHU Beni Messous

04

Parasitologie mycologie

04

CHU Mustapha

05

Hémobiologie et transfusion sanguine

14

-04 CHU Bab-El-Oued
-08 CHU Mustapha
-02 EPH Kouba

Total

30

Nbre. de
Postes
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PHARMACIE
Nbre. de
Postes

N°

Spécialités

Terrain de Formation

01

Cryptogamie et botanique médicale

04

04 CPMC

02

Biophysique Pharmaceutique

04

04 CHU Mustapha

03

Chimie Analytique

02

02 CPMC

04

Chimie Minérale

02

02 Alger

05

Chimie Thérapeutique

03

03 CHU BEO

06

Hydrologie bromatologie

03

03 CHU Nafissa Hamoud

07

Pharmacie Galénique

02

02 CHU Beni Messous

08

Pharmacologie pharmaceutique

02

02 CHU Beni Messous

09

Toxicologie

06

02 CHU Bab-El-Oued -04 EHS Ait Idir

Total

28

SPECIALITES MIXTES
PHARMACIE
N°

Nbre. de
Postes

Spécialités

01

Biochimie

20

02

Microbiologie

26

03

Immunologie

08

04

Parasitologie Mycologie

08

05

Hémobiologie et transfusion sanguine

14

Terrain de Formation
-09 Labo-Central CHU Mustapha
-03 Labo-Central CHU Bab-El-Oued
-01 Labo-Central EPH Bologhine
-01 Labo- Biochimie CPMC
-02 Labo d’Hormonologie CPMC
-02 Labo central EPH Birtraria
-02 labocentrale EPH Ben Aknoun
-06 CHU Mustapha-05 CNMS
-04 Laboratoire Central Laadi Flici
-04 CHU Nafissa Hamoud
-04Labo-central CPMC
-03 Laboratoire Central de Biologie
Médicale CHU Beni Messous
-01 EPH Rouiba
-02 CHU Nafissa Hamoud
-02 CHU Mustapha
-03 CHU Beni Messous
CHU Mustapha
-04 CHU Bab-El-Oued
-08 CHU Mustapha
-02 EPH Kouba

Total

76

MEDECINE DENTAIRE
N°

Spécialités

Nbre. de
Postes

Terrain de Formation

01

Odontologie Conservatrice/Endodontie

06

-03 CHU Mustapha
-03 CHU Beni Messous

02

ODF

07

-04 CHU Mustapha
-03 CHU Beni Messous

03

Parodontologie

08

-03 CHU Mustapha
-05 CHU Beni Messous

04

Pathologie et Chirurgie Buccales

05

06
14

Prothèse
Total

-01 CNMS
-05 CHU Beni Messous
-03 CHU Bab-El-Oued
-05 CHU Mustapha
-04 CHU Beni Messous
-02 HCA
41
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Faculté de Médecine de Blida
MEDECINE
Nbre. de
Postes
12
06

N°

Spécialités

01
02

Anesthésie Réanimation
Anatomie Cytologie Pathologique

03
04

Biochimie
Cardiologie

02
08

06

Chirurgie Générale

12

07

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie

12

08

Chirurgie Pédiatrique

04

Laboratoire Central
CHU Blida
04 CHU Blida- 04 CHU Douéra
-04 CAC Blida
04CHU Blida- 04 CHU Douéra A
04 CHU Douéra B
Unité Hassiba Ben Bouali

09

Chirurgie Neurologique

10

05 CHU Blida- 05 EPH Sidi-Ghilés

10

Chirurgie Urologique

02

CHU Blida

11

Chirurgie Plastique Reconstructrice et de Brulogie

10

CHU Douéra

12

Chirurgie Maxillo Facial

04

CHU Douéra

14

Epidémiologie et Médecine Préventive

03

CHU Blida

17

Gynécologie Obstétrique

15

Unité Hassiba Ben Bouali

19

Hématologie

07

04 CAC Blida- 03 CHU Blida

20

Microbiologie

01

CHU Blida

21

Médecine Interne

02

CHU Douéra

22

Médecine Légale Droit Médical et Ethique

02

CHU Blida

23

Médecine Physique et Réadaptation

07

03 CHU Blida- 04 CHU Douéra

24

03

EPH Greffe d’organes Blida

02

CHU Blida

26

Néphrologie
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle
Métaboliques et Nutrition
Neurologie

04

CHU Blida

27

ORL

03

28

Oncologie Médicale

12

29

Ophtalmologie

06

CHU Blida
04 CHU Blida- 04 CAC Blida
04 EPH Sidi-Ghilés
CHU Blida

30

Parasitologie - Mycologie

01

CHU Blida

31

Pédiatrie

15

Unité Hassiba Ben Bouali

32

Pneumo-phtisiologie

04

33

Psychiatrie

38

EPH Blida
12 Psychiatrie Légale-06 Psychiatrie
A et C-10 Toxicomanie-06
Psychiatrie D- 06 Psychiatrie B

34

Pédopsychiatrie

07

35

Radiothérapie Oncologie

04

CAC Blida

36

Rhumatologie

04

EPH Blida- CHU Douéra

25

Terrain de Formation
08 EPH sidi Ghilés-04 UMC
02 CHU Blida- 02 CHU Douéra

Total

222

PHARMACIE
N°
01
02
03
04
05
06
07

Spécialités
Biochimie
Chimie Analytique
Hémobiologie et transfusion sanguine
Immunologie
Microbiologie
Pharmacie Galénique
Parasitologie mycologie

Nbre. de
Postes
03
03
02
02
03
04
03

Terrain de Formation

Total

20
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Faculté de Médecine de Tizi-Ouzou
MEDECINE
N°

Spécialités

Nbre. de
Postes
03

Tizi-Ouzou

Terrain de Formation

01

Anatomie Cytologie Pathologique

04

Cardiologie

04

Tizi-Ouzou

05

Chirurgie Générale

06

Tizi-Ouzou - Alger

06

Chirurgie Cardiaque

02

EHS DBK

08

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie

04

Tizi-Ouzou – Alger

09

Chirurgie Neurologique

03

Tizi-Ouzou

10

Chirurgie Thoracique

03

Tizi-Ouzou

11

Epidémiologie et Médecine Préventive

02

Tizi-Ouzou

12

Gynécologie Obstétrique

05

Tizi-Ouzou

13

Hématologie

06

Tizi-Ouzou

14

Infectiologie

02

Tizi-Ouzou

15

Médecine de Travail

02

Tizi-Ouzou

16

Médecine Interne

03

Tizi-Ouzou

17

Médecine Légale Droit Médical et Ethique

04

Tizi-Ouzou

18

Médecine Physique et Réadaptation

04

Tizi-Ouzou

19

Néphrologie

04

Tizi-Ouzou

20

Neurologie

03

Tizi-Ouzou

21

Ophtalmologie

04

Tizi-Ouzou

22

ORL

02

Tizi-Ouzou

23

Oncologie Médicale

05

Tizi-Ouzou

24

Pédiatrie

12

Tizi-Ouzou

25

Pneumo-phtisiologie

04

Tizi-Ouzou

26

Psychiatrie

08

Tizi-Ouzou

27

Rhumatologie

03

Tizi-Ouzou

Total

98
PHARMACIE

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Nbre. de
Postes
01
02
03
02
02
01
03
01
02

Spécialités
Biophysique Pharmaceutique
Cryptogamie et Botanique Médicale
Chimie Analytique
Chimie Thérapeutique
Hydrologie Bromatologie
Immunologie
Microbiologie
Pharmacologie Pharmaceutique
Pharmacie Galénique

Terrain de Formation
CJHU Mustapha- Alger
CPMC – Alger
Faculté de Médecine de Blida
CHU Bab-El-Oued- Alger
Faculté de Médecine d’Alger
CHU Beni Messous- Alger
Faculté de Médecine d’Alger
Faculté de Médecine d’Alger
Faculté de Médecine d’Alger

Total

17

MEDECINE DENTAIRE
N°

Spécialités

Nbre. de
Postes
02

Alger

Terrain de Formation

01

Odontologie conservatrice/endodontie

02

ODF

02

Alger

03

Pathologie et Chirurgie buccale

04

CHU Tizi-Ouzou

04

Parodontologie

02

Alger

Total

10

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Faculté de Médecine de Bejaia
MEDECINE
N°

Spécialités

Nbre. de
Postes
06
03

Bejaia
Bejaia

Terrain de Formation

01
02

Chirurgie Générale
Hématologie

03
04

Infectiologie
Médecine Interne

02
04

Bejaia
Bejaia

05
06

Néphrologie
Neuro-chirurgie

04
02

Bejaia
Bejaia

07
08

ORL
Pédiatrie

02
04

Bejaia
Bejaia

09
10

Pneumo-Phtysiologie
Psychiatrie

04
06

Bejaia
Bejaia

TOTAL

37
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine d’Annaba
MEDECINE

Spécialités

01
02

Anatomie Cytologie Pathologique
Anesthésie Réanimation

03

Anesthésie Réanimation Pédiatrique

04

Annaba

04

Réanimation Médicale

10

Annaba

05

Biochimie

02

Annaba

06

Cardiologie

05

07

Chirurgie Générale

08

08

Chirurgie Maxillo-faciales

02

Annaba
Annaba
04CHU - 04 UC
Constantine

09
10

06
02

Annaba
01Constantine - 01 Sétif

01

Constantine

12

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

04

Annaba

13

Dermatologie et Vénéréologie

02

Constantine

14

Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques

04

Constantine

15

Epidémiologie et médecine préventive

02

Annaba

16

Hépato-Gastro-entérologies

02

Constantine

17

Gynécologie Obstétrique

16

Annaba

18

11

34

Nbre. de
Postes
03
10

N°

Terrain de Formation
Annaba
Annaba

Hématologie

04

Annaba

19

Hémobiologie et transfusion sanguine

02

Annaba

20

Histologie Embryologie et Génétiques Cliniques

01

Annaba

21

Immunologie

01

Annaba

22

Infectiologie

04

Annaba

23

Médecine Légale Droit Médical et Ethique

04

Constantine

24

Médecine du Travail

03

Annaba

25

Médecine Interne

06

Constantine

26

Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire

01

Alger

27

Médecine Physique et Réadaptation

06

Annaba

28

Microbiologie

02

Annaba

29

Néphrologie

04

Annaba

30

Chirurgie Neurologique

02

Annaba

31

Neurologie

04

Annaba

32

Oncologie Médicale

04

Annaba
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33

Ophtalmologie

04

Annaba

34

O-R-L

04

Annaba

35

08

Annaba

02

Annaba

01

Alger

01

Alger

39

Pédiatrie
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle Cardiorespiratoire et de l’exercice
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle
Métabolique et Nutrition
Neurophysiologie Clinique exploration fonctionnelle du
système nerveux
Parasitologie- Mycologie

01

Annaba

40

Pneumo-phtisiologie

04

Annaba

40

Psychiatrie

06

Annaba

42

Imagerie Médicale et Radiologie

06

Annaba

43

Radiothérapie Oncologie

01

Constantine

44

Rhumatologie

03

Annaba

36
37
38

Total

172

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

Spécialités
Cryptogamie et botanique médicale
Biochimie
Biophysique Pharmaceutique
Chimie Analytique
Chimie Minérale
Chimie Thérapeutique
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
Immunologie
Microbiologie
Parasitologie- Mycologie
Pharmacie Galénique
Pharmacognosie
Pharmacologie Pharmaceutique
Toxicologie

Nbre. de
Postes
02
04
02
03
04
02
05
04
04
03
03
02
02
02

Terrain de Formation
Annaba
Annaba
Alger
Annaba
Annaba
Annaba
Annaba
Annaba
Annaba
Annaba
Annaba
Annaba
Alger
Annaba

Total

42
MEDECINE DENTAIRE

N°

Spécialités

01
02
03
04
05

Odontologie Conservatrice Endodontie
ODF
Parodontologie
Pathologie et Chirurgie buccale
Prothèse

Nbre. de
Postes
05
04
05
03
04

Terrain de Formation
Annaba
Annaba
Annaba
Annaba
Annaba

Total

21
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine de Sétif
MEDECINE
N°
01
02
03
04
05
06
07
08

35

Spécialités
Anatomie Cytologie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Biochimie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Neurologique
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Nbre. de
Postes
01
10
04
08
10
04
08
02

Terrain de Formation
Sétif
Sétif
Sétif
Sétif
Sétif
Sétif
04 CHU - 04 EH Eulma
Bejaia
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09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

05
04
03
05
01
04
01
15
03
04
04

Epidémiologie et Médecine Préventive
Hématologie
Médecine du Travail
Médecine Interne
Microbiologie
Néphrologie
Parasitologie-mycologie
Pédiatrie
Pneumo-Phtysiologie
Psychiatrie
Radiothérapie-Oncologie
TOTAL

Sétif
Sétif
Sétif
Sétif
Sétif
Sétif
Sétif
Sétif
Sétif
Sétif
Sétif
96

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

Nbre. de
Postes
06
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Spécialités
Biochimie
Microbiologie
Parasitologie Mycologie
Chimie Analytique
Chimie Minérale
Chimie thérapeutique
Cryptogamie et botanique médicale
Hydrologie Bromatologie
Immunologie
Pharmacie Galénique
Pharmacologie Pharmaceutique
Pharmacognosie
Toxicologie
Total

Terrain de Formation
04 CHU - 02 CAC
Sétif
Sétif
Annaba
Annaba
Annaba
Annaba
Alger
Alger
Annaba
Alger
Annaba
Annaba
20

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine de Batna 2
MEDECINE
N°

Spécialités

01
02
03
04

Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Diabétologie Endocrinologie et Maladies
Métaboliques
Epidémiologie et Médecine Préventive
Hématologie
Infectiologie
Médecine Interne
Médecine Légale Droit Médical et Ethique
Médecine du Travail
Microbiologie
Oncologie Médicale
Ophtalmologie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Physiologie Clinique et exploration fonctionnelle
métabolique et nutrition
Psychiatrie

06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20

Nbre. de
Postes
04
15
12
04

Terrain de Formation
Batna
Batna
Batna
Batna

04

Batna

02
10
03
04
02
02
02
04
03
12
04

Batna
Batna
Batna
Batna
Batna
Batna
Batna
Batna
Batna
Batna
Batna

02

Batna

08

Batna

Total

97
PHARMACIE

N°

Spécialités

01

Microbiologie
Total

Nbre. de
Postes
06

Terrain de Formation
Batna
06

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Faculté de Médecine de Constantine
MEDECINE
Spécialités

01

Anatomie Générale

02

Anatomie Cytologie Pathologique

07

04 CHU Constantine – 03 EHS Daksi

03

Anesthésie Réanimation

16

Constantine

04

Biochimie

03

Constantine

05

Cardiologie

08

Constantine

06

Chirurgie Cardiaque

02

07

Chirurgie Générale

16

08

Chirurgie Urgences

06

EHS Erriadh
CHU (06 Chirurgie Générale A
06 Chirurgie Générale B)
04 EH Didouche Mourad
03 CHU Constantine–03 EH Didouche Mourad

09

Chirurgie Maxillo Faciale

04

Constantine

10

Chirurgie Neurologique

04

11

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie

10

12

Chirurgie Pédiatrique

07

Constantine
05 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A
- 05 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B
EHS Mansourah

13

Chirurgie Urologique

06

EHS Daksi

14

Chirurgie Vasculaire

02

Oran

15

02

Constantine

04

Constantine

17

Dermatologie et Vénéréologie
Diabétologie Endocrinologie et Maladies
Métaboliques
Epidémiologie et Médecine Préventive

04

02 CHU - 02EH Didouche Mourad

18

Gynécologie Obstétrique

12

EHS SMK

19

Hépato-Gastro-Entérologie

04

Constantine

20

Hématologie

04

Constantine

21

Histologie Embryologie et Génétiques Cliniques

02

Constantine

22

Imagerie Médicale et Radiologie

12

Constantine

23

Infectiologie

03

Constantine

24

16

Médecine du Travail

02

Constantine

25

Médecine Interne

12

08 CHU - 04 EH Didouche Mourad

26

Médecine Légale Droit Médical et Ethique

04

Constantine

27

Médecine Physique et Réadaptation

04

CHU Constantine

28

Microbiologie

04

Constantine

29

Neurologie

05

Constantine

30

Oncologie Médicale

09

04 CHU - 05 EH Didouche Mourad

31

ORL

04

Constantine

32

Parasitologie Mycologie

03

33

Pédiatrie

26

34

08
02

Constantine

01

Constantine

01

Constantine

38

Pédopsychiatrie
Physiologie Clinique et Exploration
Fonctionnelle Cardio-respiratoire et de l’Exercice
Physiologie Clinique et Exploration
Fonctionnelle Métabolique et Nutrition
Neurophysiologie Clinique et Exploration
Fonctionnelle du Système Nerveux
Pneumo-phtisiologie

02 CHU - 01 EH Didouche Mourad
CHU : (08 Pédiatrie A - 08 Pédiatrie B)
10 EH Didouche Mourad
EHS Djebel El Ouahch

04

Constantine

39

Psychiatrie

14

EHS Djebel El Ouahch

40

Radiothérapie Oncologie

06

Constantine

41

Réanimation Médicale

06

Constantine

35
36
37

Total

37

Nbre. de
Terrain de Formation
Postes
04
CHU Constantine

N°
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Faculté de Médecine de Constantine
PHARMACIE
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Spécialités
Biochimie
Biophysique Pharmaceutique
Chimie Analytique
Chimie Minérale
Chimie Thérapeutique
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
Hydrologie Bromatologie
Immunologie
Pharmacie Galénique
Pharmacologie Pharmaceutique
Total

Nbre. de
Postes
04
01
03
03
05
03
02
02
02
03

Terrain de Formation
Constantine
Alger
02 Annaba - 01 Blida
Annaba
01 Alger - 04Oran
Annaba
Annaba
Annaba
Annaba
02 Oran - 01 Alger
28

MEDECINE DENTAIRE
N°
01
02
03
04

Nbre. de
Postes
05
05
05
05

Spécialités

Terrain de Formation

Odontologie Conservatrice/Endodontie
Constantine
Parodontologie
Constantine
Pathologie et Chirurgie Buccale
Constantine
Prothèse
Constantine
Total
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20

Faculté de Médecine d’Oran
MEDECINE

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

Nbre. de
Postes
04
05
42
26
01
12
06
02
27
06
10
11
04
08
05
04

18

Anatomie Générale
Anatomie Cytologie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation Pédiatrique
Biochimie
Cardiologie
Chirurgie Vasculaire
Chirurgie Cardiaque
Chirurgie Générale
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Plastique
Chirurgie Thoracique
Chirurgie Urologique
Dermatologie et Vénérologie
Diabétologie Endocrinologie et Maladies
Métaboliques
Epidémiologie et Médecine Préventive

19

Gynécologie-Obstétrique

23

Hématologie
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
Hépato-Gastro-entérologie
Imagerie Médicale et Radiologie
Infectiologie
Médecine du Travail
Médecine Interne
Médecine Légale Droit Médical et Ethique
Médecine Physique et Réadaptation
Néphrologie

08
04
07
14
06
03
06
04
05
04

17

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

38

Spécialités

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

Terrain de Formation
02 CHU -02 EHU Oran
02 CHU-01 EHU Oran-02 HMRUO
CPRS : 32 CHU Oran-10 EHU Oran
08 CHU-08 EHU Oran-10 EHS Canastel
EHU Oran
04 CHU-04 EHU-04 HMRUO
02 EHU-04 CHU
EHU Oran
CPRS :10 CHU-13 EHU-04 HMRUO
03 CHU -03 EHU Oran
04 CHU-03 EHU Oran-03 HMRUO
03 CHU Oran-08 EHS Canastel
CHU Oran
04 CHU Oran-04 EHU Oran
02 CHU Oran-03 EHU Oran
02 CHU Oran -02 EHU Oran

03

03 EHU Oran

08

03CHU- Oran 03 EHU-02EHS Canastel
08 CHU Oran -04 EHU Oran
05 EHS Nouar Fadela-06 HMRUO
04 CHU Oran -04 EHU Oran
02 CHU Oran -02 EHU Oran
02 CHU Oran -02 EHU Oran -03 HMRUO
04 CHU Oran -10 HMRUO
CHU Oran
02 CHU Oran -01EHU Oran
03 CHU Oran -03 EHU Oran
02 CHU Oran-02 EHU Oran
02 CHU Oran-03 EHU Oran
04 EHU Oran
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30

Oncologie Médicale

06

31

Ophtalmologie

12

32
33

ORL
Parasitologie-Mycologie

06
01

34

Pédiatrie

22

35
36
37
38
39
40

Pneumo-phtisiologie
Psychiatrie
Pédopsychiatrie
Radiothérapie Oncologie
Réanimation médicale
Rhumatologie

09
07
04
06
08
03

02 CHU Oran -02 EHU Oran –
02 EHS Meserghine
03 EHS Canastel - 07 EHS
Ophtalmologie - 02 HMRUO
03 CHU Oran - 03 EHU Oran
CHU Oran
09 CHU Oran -08 EHS Canastel 05 HMRUO
06 CHU Oran -03 EHU Oran
01 CHU Oran -06 EHS Sidi El Chami
04 EHS Sidi El Chami
03 CHU -03 EHS Messerghine
08 EHU Oran
03 CHU Oran

Total

352
PHARMACIE

N°

Spécialités

01

Biochimie

02

Nbre. de
Postes
03

02 CHU Oran-01 EHU Oran

Terrain de Formation

Biophysique Pharmaceutique

02

Faculté de Médecine d’Alger

03

Cryptogamie et Botanique Médicale

02

Faculté de Médecine d’Alger

04

Chimie Minérale

02

Faculté de Médecine d’Alger

05

Hémobiologie et Transfusion Sanguine

04

CHU Oran

06

Immunologie

01

EHU Oran

07

Microbiologie

03

02 CHU Oran-01 HMRUO

08

Parasitologie-Mycologie

02

CHU Oran

09

Pharmacognosie

02

Faculté de Médecine d’Annaba

10

Pharmacologie Pharmaceutique

02

EHU Oran

11

Toxicologie

02

CHU Oran

Total

25
MEDECINE DENTAIRE

N°

Nbre. de
Postes

Spécialités

01

Odontologie Conservatrice/Endodontie

04

02
03
04
05

ODF
Parodontologie
Pathologie et Chirurgie Buccale
Prothèse

04
03
04
04

Terrain de Formation
-02 CHU Oran
-02 Faculté de Médecine d’Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran

Total

19

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Sidi-Bel-Abbès
MEDECINE
Nbre. de
Postes
02
18
02
05
08
06
04

Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés

08 Chirurgie Neurologique

04

Sidi Bel Abbés

09
10
11
12

02
03
03
07

Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés

N°
01
02
03
04
05
06
07

39

Spécialités
Anatomie Cytologie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Biochimie
Biophysique Médicale
Chirurgie Générale-Chirurgie Générale UMC
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Urologique
Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Epidémiologie et Médecine Préventive
Gynécologie Obstétrique

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

Terrain de Formation

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Hépato-Gastro-Entérologie
Hématologie
Infectiologie
Imagerie Médicale et Radiologie
Médecine de Travail
Médecine Interne
Médecine Nucléaire
Médecine Légale Droit Médical et Ethique
Médecine Physique et Réadaptation
Néphrologie
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle
Métabolique et Nutrition
Neurologie
ORL
Oncologie Médicale
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Psychiatrie
Radiothérapie oncologie

03
02
02
05
02
04
02
02
04
03

Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Tlemcen
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés

01

Sidi Bel Abbés

01
02
04
06
04
02
01

Tlemcen
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Sidi Bel Abbés
Oran
Oran

Total

114
PHARMACIE

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

Spécialités
Biophysique Pharmaceutique
Biochimie
Chimie Analytique
Chimie Thérapeutique
Chimie Minérale
Cryptogamie et Botanique Médicale
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
Hydrologie Bromatologie
Immunologie
Microbiologie
Parasitologie –Mycologie
Pharmacie Galénique
Pharmacologie Pharmaceutique
Pharmacognosie
Toxicologie

Nbre. de
Postes
02
03
02
04
02
04
04
03
02
06
04
01
02
03
04

Terrain de Formation
Alger
CHU Sidi Bel Abbés
CHU Blida
CHU Oran
CHU Annaba
CPMC Alger
CHU Oran
CHU Oran
01 EHU Oran - 01 CHU Beni Messous
04 Alger - 02 CHU Constantine
CHU Oran
CHU Oran
EHU Oran
01 CHU Tlemcen - 02 CHU Annaba
01 CHU Oran - 01 Alger

Total

46
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Mostaganem
MEDECINE

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Spécialités
Anatomie Générale
Anesthésie Réanimation
Biochimie
Chirurgie Générale
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Urologique
Hépato-Gastro-Entérologie
Hématologie
Médecine Interne
Neurologie
Néphrologie

Nbre. de
Postes
02
04
04
04
01
01
02
02
04
01
01

Total

Terrain de Formation
Oran
Oran
Mostaganem
Mostaganem
Oran
Oran
Oran
Oran
Mostaganem
TLEMCEN
Oran
26

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Faculté de Médecine de Tlemcen
MEDECINE
Nbre. de
Postes
02
04
02
06
04

N°

Spécialités

01
02
03
04
05

Anatomie Cytologie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation Pédiatrique
Cardiologie

06

Chirurgie Générale

10

07
08
09
10
11
12

05
02
03
01
02
02
01

Sidi-Bel-Abbès

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Thoracique
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Urologique
Dermatologie et Vénéréologie
Diabétologie Endocrinologie et Maladies
Métaboliques
Epidémiologie et Médecine Préventive
Gynécologie Obstétrique
Hématologie
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
Infectiologie
Médecine du Travail
Médecine Interne
Médecine Légale Droit Médical et Ethique
Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire
Médecine du Sport
Médecine Physique et Réadaptation
Microbiologie
Néphrologie
Neurologie
Oncologie Médicale
Ophtalmologie
O-R-L

Tlemcen
Tlemcen
Tlemcen
Oran
Tlemcen
Tlemcen : 06 Chirurgie Générale A
04 Chirurgie Générale B
Tlemcen
Tlemcen
02 EHU Oran - 01 CHU Oran
Tlemcen
Sidi- Bel-Abbés
Tlemcen

02
10
05
01
04
03
05
04
02
01
02
01
04
02
03
02
02

Tlemcen
Tlemcen
Tlemcen
Tlemcen
Tlemcen
Tlemcen
Tlemcen
Tlemcen
Tlemcen
Tlemcen
Tlemcen
Oran
Tlemcen
Tlemcen
Tlemcen
Tlemcen
Sidi-Bel-Abbès

31

Pédiatrie

07

Tlemcen : 04 Pédiatrie A –
03 Pédiatrie B

32
33
34

Pneumo-phtisiologie
Psychiatrie
Parasitologie-Mycologie
Physiologie Clinique et Explorations Fonctionnelles
Métabolique et Nutrition
Total

04
04
01

Tlemcen
Tlemcen
Oran

02

Sidi-Bel-Abbès

13

35

Terrain de Formation

26

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

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

Total
41
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Nbre. de
Postes
01
02
03
02
02
02
03
01
05
01
02
02
01

Terrain de Formation
Sidi-Bel-Abbès
Alger
Oran
Blida
Annaba
Oran
Tlemcen
Oran
03 Oran - 02 Constantine
Oran
Oran
Oran
Oran

27
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MEDECINE DENTAIRE
N°

Nbre. de
Postes
03
03
02

Spécialités

Terrain de Formation

01
Odontologie Conservatrice/Endodontie
Tlemcen
02
Pathologie et Chirurgie Buccale
Oran
03
Parodontologie
Oran
Total
08
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine de Béchar
MEDECINE
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Spécialités
Anatomie Générale
Anatomie Cytologie Pathologie
Biophysique Médicale
Chirurgie Générale
Histologie embryologie et Génétique cliniques
Immunologie
Physiologie Clinique et Explorations Fonctionnelle
Métaboliques et Nutrition
Neurophysiologie Clinique et Explorations
Fonctionnelle du Système Nerveux
Neurologie

Nbre. de
Postes
03
02
04
04
03
02

Terrain de Formation
Oran
Sidi-Bel-Abbès
02 Tlemcen - 02 SBA
Sidi-Bel-Abbès
Constantine
01 Alger - 01 Blida

02

Blida

02

Oran

01

Tlemcen

Total

23
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2017  أوت07 ممحق القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ في
2017 الذي يتضـمن فتح مناصب اإلقامـة دورة أكتوبر
Ministère de la Défense Nationale
Direction Centrale des Services de Santé Militaire
Faculté de Médecine d’Alger
MEDECINE

42

N°

Spécialités

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Anesthésie réanimation
Cardiologie
Chirurgie Cardiaque
Chirurgie Générale
Chirurgie Maxillo Faciale
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Orthopédique et traumatologie
Chirurgie plastique reconstructrice esthétique et de brulogie
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Diabétologie endocrinologie et Maladies métaboliques
Epidémiologie et médecine préventive
Hépato-gatro-entérologie
Hématologie
Infectiologie
Médecine Légale droit médical et éthique
Médecine nucléaire et imagerie moléculaire
Médecine Physique et Réadaptation
Microbiologie
Néphrologie
Neurologie
Oncologie Médicale
Ophtalmologie
ORL

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

Nbre. de Postes Terrain de Formation
06
01
02
04
02
02
04
02
02
02
02
02
02
04
02
02
02
02
02
02
02
02
04
02
02
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26
27
28
29

02
03
03
03

Pneumo-phtisiologie
Psychiatrie
Imagerie médical et Radiologie
Radiothérapie Oncologie
Total

72

PHARMACIE
N°

Spécialités

01
02

Biochimie
Toxicologie

Nbre. de
Postes
01
01

Terrain de Formation

Total

02

MEDECIEN DENTAIRE
N°

Spécialités

01
02
03
04
05

Odontologie Conservatrice endodontie
ODF
Parodontologie
Pathologie et Chirurgie buccale
Prothèse
Total

Nbre. de
Postes
01
01
01
01
01

Terrain de Formation

05

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine d’Oran
MEDECINE

N°
01
02
03
04

Spécialités
Anesthésie réanimation
Chirurgie Générale
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Ophtalmologie
TOTAL

Nbre. de
Postes
01
01
01
01

Terrain de Formation

04

PHARMACIE
N°
01
02

Nbre. de
Postes
01
01

Spécialités
Biochimie
Toxicologie

Terrain de Formation

Total

02

MEDECINE DENTAIRE
N°
01
02

Spécialités
ODF
Prothèse

Nbre. de
Postes
01
01

Terrain de Formation

Total

02

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine de Constantine
MEDECINE

43

N°

Spécialités

01
02
03
04

Anesthésie réanimation
Chirurgie Générale
Chirurgie Orthopédique et traumatologie
Psychiatrie
Total

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

Nbre. de
Postes
01
01
01
01

Terrain de Formation

04
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PHARMACIE
N°
01
02

Spécialités
Biochimie
Toxicologie

Nbre. de
Postes
01
01

total

Terrain de Formation

02

MEDECINE DENTAIRE
N°
01
02

Spécialités
Pathologie et Chirurgie buccale
Prothèse
Total

Nbre. de
Postes
01
01

Terrain de Formation

02

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  758مؤرخ في  01جويمية  ،2017يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180 - 17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  340 -09الم ػػؤرخ ف ػػي  3ذي القع ػػدة ع ػػاـ  1430المواف ػػق  22أكت ػػوبر س ػػنة ،2009المتضمف إنشاء جامعة الجزائر ،2المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 - 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر.2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر 2في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  01جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة الجزائر 2
 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

الصفة

 -شريط رابح

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -فورار لعيدي عيسى

 -حاج صادوؽ عبد الحفيع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -سمسوـ عائشة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -ياسف خير الديف

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -شنتير فريد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -قيراط كريمة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالسياحة والصناعة التقميدية،

 -عالد دمحم

عضو

ممثل الوالي.

 -مرزوقي بوجمعة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-
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 -2األعضاء المنتخبون:

الصفة

الييئة

اإلسم والمقب

 -شويعل سامية

عضو

ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العموـ اإلجتماعية،

 -حامي نجية

عضو

 شريط لخضر عزي بوخالفة حنفي عائشة مسباعي دمحم -بورايو عمي

 عمي باشا فاطمة الزىراء -عبادو سميمة

عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية المغة العربية وأدابيا والمغات الشرقية،

ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية المغات األجنبية،
ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد األثار،

ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد الترجمة،

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ضو

عضو

 -نويوة خير الديف

عضو

 -سعادة صارة

عضو

 -رزقاوي عادؿ

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية،

عضو

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثمة منتخبة عف الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  759مؤرخ في  01جويمية  ،2017يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة 2
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  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  162-13المػػؤرخ فػػي  4جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1434الموافػػق  15ابريػػل س ػػنة ،2013والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  ،2السيما المادة  2منو،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

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

القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة .2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة  2في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  01جويمية 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 ػــ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة 2
 -1األعضاء المعينون:

الصفة القطاع

اإلسم والمقب

 -حميدي خميسي

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -بالبكوش عبد القادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -عمروش نادية زوجة بكير

عضو ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

 -زقاري نجيب

عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -أيت براىيـ غنيمة

 -سيدي معمر يوسف

عضو ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
عضو ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية،

 -محند أمقراف جمعة

عضو ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ،

 -بوزياف نورة

 -عريب كريـ

عضو ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -جاللي نجيب

عضو ممثمة الوالي.

 -عباد جماؿ

 -2األعضاء المنتخبون:

اإلسم والمقب

 ريوقي عبد الحميـ -العيادي سعيد

عضو ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

الصفة الييئة
ضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية،

 -طيب سميماف مميكة

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير،

 -عقيمي فاطمة الزىراء

عضو

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -دحماني رشيد

عضو

ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 -برايتيحة رحيمة

عضو

 بمقاسـ أحمد -بوبقيرة دمحم

 رضواف عياد -كرلوؼ دمحم

عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثل منتخب عف الطمبة،

ممثمة منتخبة عف الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  760مؤرخ في  01جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  450المؤرخ في  9ماي 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الطارف،
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 المادة  12منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  242 –12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ ،ال سيما المادة  2منو،

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،

 وبمقتضى القرار رقـ  450المؤرخ في  9ماي  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالطارؼ.
يـقـــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  450المؤرخ في  9ماي  ،2016والمذكػور أعاله ،كما ىو محدد
في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  01جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الطارف
الصفة

القطاع

 -سالوي عبد القادر

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -حاجي عبد الوىاب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -العقوف دمحم

 -جيالني عز الديف

رئيس

عضو

 -مموعجمي فطيمة زىرة

عضو

 -عبد الدايـ أحمد

عضو

 بوضياؼ عبد القادر داودي ىاروف -صافي عادؿ

عضو
عضو
عضو

 -زحنيت دمحم عدناف

عضو

 -عقوف حورية

عضو

 -بف جودي عمي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثمة الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  761مؤرخ في  01جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  1261المؤرخ في  20ديسمبر 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أد ارر
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 269-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر ،2001والمتضمف إنشاء جامعة أدرار ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،

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 المادة  12منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  1261المؤرخ في  20ديسمبر  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة أدرار.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  1261المؤرخ في  20ديسمبر  ،2015والمذكػور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  01جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة أدرار
 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
 -عمروف الصديق

 معمري فرحات بوجميدة دمحم بموـ صالح الديف بومعيزة عبد الحق أكبػ ػػي نور الديف قدور سميماف تادونت خالد األنصاري عمي بورحمة دمحم بمجنة نجيـ دمحمي نور الديف -ىزيل موسى

الصفة

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات الرقمنة،
ممثل الوزير المكمف بالطاقة،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ،
ممثل الوالي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  762مؤرخ في  01جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  172المؤرخ في  21أفريل 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  ،1984والمتعمقبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منو،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 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 ،ال سيما المادة  12منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  172المؤرخ في  21أفريل  ،2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،المعدؿ.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  172المؤرخ في  21أفريل  ،2015المعدؿ والمذكػور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينين:

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

االسم والمقب

الصفة

القطاع

 -سنوسي دمحم

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -سعدوت دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -العايب عبد الحميد

عضو

ممثل وزير الدفاع الوطني،

 -بالبكوش عبد القادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -عثماني يحي

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -أرزقي سميماني

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -بف عشيبة عبد الحميد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

 -غربي بدر الديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالشباب و الرياضة،

 -تمار عبد القادر

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات الرقمنة

 -بنوح مصطفى

عضو

ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،

 -ح اّرز مياجي

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

 -مقداد جميمة

عضو

ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،

 -بف زعيط دمحم

عضو

ممثل الوالي.

 -سباع عمر

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـ
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قـرار رقم  763مؤرخ في  01جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  463المؤرخ في  21ماي 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة ،2المعدل

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 المادة  12منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة  ،2السيما 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  463المؤرخ في  21ماي  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةقسنطينة  ،2المعدؿ.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  463المؤرخ في  21ماي  ،2016المعدؿ والمذكػور أعاله ،كماىو
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  01جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:

اإلسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 2
الصفة

القطاع

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -جكوف عبد الحميد

رئيس

 -ليمور زناتي رحيمة

عضو

 -حمدي عواطف

عضو

 مسيخ كريمة -بوىالي دمحم

 -بف قدوار صالح

عضو

 -بف نخمة الطيب

عضو

 -عريبي زيتوني

عضو

 عمورة فوزي -عممي دمحم

 -ىادؼ نور الديف

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات الرقمنة،
ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـ
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قـرار رقم  764مؤرخ في  01جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  1250المؤرخ في  17ديسمبر 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بسكرة ،المعدل
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  219 -98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة ،1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  1250المؤرخ في  17ديسمبر  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة بسكرة ،المعدؿ.
يـقـــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  1250المؤرخ في  17ديسمبر  ،2015المعدؿ والمذكػور أعاله،
كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01جويمية 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:
 اإلسم والمقب سياب رشيد عسوؿ صالح شميحي موسى بف دادة صالح قدقاد سفياف مباركي دمحم جاىمي حساف بوثمجة فريد مسحوب الحاج بمدىاف سفياف دربالي عيسى بالح مصطفى بمعيد مزركت عثماني فتح هللا -سممي فوضيل

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

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية،
ممثل الوزير المكمف بالطاقة،
ممثل الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـ
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قـرار رقم  765مؤرخ في  01جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  140المؤرخ في  6مارس 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  182-84المؤرخ في  7ذي القعدة عاـ  1404الموافق  4غشت سنة  ،1984والمتضمفإحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2مكرر 1منو،

 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 المادة  12منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  140المؤرخ في  6مارس  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةاألمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية ،المعدؿ.
يـقـــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  140المؤرخ في  6مارس  ،2016المعدؿ والمذكػور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

 -1األعضاء المعينون:
 -جكوف عبد الحميد

الصفة

القطاع

اإلسم والمقب

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -مسيخ كريمة

 -ليمور زناتي رحيمة

عضو
عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -بف قدوار صالح

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -بوىالي دمحم

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -بوذراع رابح

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

 -بتة يحي

 -عريبي زيتوني

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

 -مشناف محند أوادير

عضو

ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ،

 -بف الشيخ الحسيف صراح

عضو

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوالي
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 -2األعضاء المنتخبون:

الصفة

الييئة

اإلسم والمقب

 -بف حمو رحيمة

عضو

ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الشريعة واالقتصاد،

 -بريؾ ياسيف

عضو

عضو

 -كردوسي بشير

عضو

 -ثنيو نور الديف

 -عيشاوي دمحم اليادي

عضو

 -بوعافية فوزية

عضو

 غربي نصر الديف -الوافي الطاىر

عضو
عضو
عضو

 -سايح حافع

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية أصوؿ الديف،

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية،

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  766مؤرخ في  01جويمية  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة
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  398-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنةالمادتاف  20و 21منو،
 ،2011الذي يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا ،السيما ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  20 -12المؤرخ في  15صفر عاـ  1433الموافق  9يناير سنة ،2012المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة،

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

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  398-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ

 1432الموافق  24نوفمبر سنة  ،2011والمذكور أعاله ،يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي

لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
 السيدات والسادة:
 -بشير بويجرة

نورالديف

 -داودي

اسماعيل،

 -بوزيد

عبد المالؾ،

 -بف حبيمس

بديعة،

 -براىمية

براىيـ،

 بوزياني ايداروزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس المجمس العممي،

مصطفى،
عائشة،
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 -قندوسي

بدر الديف عبد الكريـ،

 -العرباوي

بالحة،

 -ناصري

ىشاـ،

 -طير الطويل مداح

عائشة،

 خروع -مالؾ

 -نقادي

 -بوجمعة

عمر،

رشيد،

لطيفة،

عبد هللا.

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

حرر بالجزائر في  01جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  767مؤرخ في  03جويمية  2017يعدل ويتمم القرار رقم  1747المؤرخ في  11ديسمبر 2016
الذي يحدد قواعد تنظيم المجان البيداغوجية الجيوية لمتخصصات في العموم الطبية
والمجان البيداغوجية الوطنية لمتخصصات في العموم الطبية وسيرىا
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  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  1747المؤرخ في  11ديسمبر سنة  2016الذي يحدد قواعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجيةالجيوية لمتخصصات في العموـ الطبية والمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخصصات في العموـ الطبية.
يـقـــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد قواعد تنظيـ المجاف البيداغوجية الجيوية لمتخصص في العموـ الطبية
والمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخصص في العموـ الطبية وسيرىا.
األول
الفصل ّ

خصص
الّمجنة البيداغوجية الجيوية لم ّت ّ
لمتخصص ،لما بعد التدرج األوؿ في العموـ الطبية.
المادة  :2تنشأ لجنة بيداغوجية جيوية
ّ

طب بما يمي:
المادة  :3تكّمف المجنة البيداغوجية الجيوية لمتخصص ،بالتشاور مع عمداء كميات ال ّ
 برمجة حركية المقيميف عمى مستوى الكمية أو الجية بالتنسيق مع رؤساء المؤسسات االستشفائية المعنية، توزيع المقيميف عمى مختمف مياديف التربصات بالنسبة لمتخصصات المعنية بالجذع المشترؾ، -المشاركة في إعداد البرامج البيداغوجية الوطنية وتحيينيا،

السير عمى تنفيذىا،
خصص و ّ
 توزيع المياـ البيداغوجية بيف أساتذة التّ ّوزارة التعميم العالي والبحث العممي
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السير عمى حسف سيرىا،
 تنظيـ ّالدراسات وعمميات التّقييـ الدورية لكل سنة بيداغوجية و ّ
 -إعداد تقرير يحتوي عمى نشاطاتيا عمى غرار المصادقة عمى مياديف التربصات والذي يقدـ في دورات

خصص والى كميات الجية.
الّمجاف البيداغوجية الوطنية لمتّ ّ
طب لمجيات الثّالث ) (03والموزعة كما
خصص أنشطة كميات ال ّ
المادة  :4تغطي المجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ
يمي:
.1جية ّ ق
الطب التالية:
تضـ كميات
ّ
الشر ّ ،
 قسنطينة، -عنابة،

 سطيف، -باتنة،

 ورقمة.الطب التّالية:
تضـ كّميات
ّ
.2جية الوسطّ ،
 الجزائر، -البميدة،

 تيزي وزو، -بجاية،

 األغواطالطب التّالية:
تضـ كمّيات
ّ
.3جية الغربّ ،
 وىراف، -تممساف،

 سيدي بمعباس، -بشار،

 -مستغانـ،

خصص ،مف األعضاء اآلتي ذكرىـ:
المادة  :5تتشكل ّ
كل لجنة بيداغوجية جيوية لمتّ ّ
.1أعضاء بقوة القانون:

طب األساسية.
 رئيس مصمحة أو مدير مخبر في العموـ األساسية بالنسبةلتخصصات ال ّ
ّ
.2أعضاء منتخبون من طرف نظرائيم:

 أستاذ استشفائي-جامعي عف كل كمية مف ذوي رتبة أستاذ استشفائي-جامعي أو أستاذ محاضراستشفائي جامعي قسـ "أ" ،ال يشغل منصب رئيس مصمحة.

 ممثل عف األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف واألساتذة المحاضريف االستشفائييف الجامعييفكل كمية.
قسـ "ب" عف ّ
كل كمية.
 مقيـ عف ّوزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يتولى عميد كمية الطب المعنية ،في حالة تعذر استمرار عضوية المقيـ في المجنة البيداغوجية الجيوية

لمتخصص ،إجراء انتخاب مقيـ آخر خارج التواريخ الدورية لالنتخابات التي تحددىا و ازرة التعميـ العالي

والبحث العممي.

المادة  :6يجب أف ينتمي أعضاء المجنة البيداغوجية الجيوية لمتخصص لممصالح المؤىمة لمضماف الفعمي لمتكويف
فيما بعد التدرج األوؿ في التخصص.

ينتخب أعضاء المجنة البيداغوجية الجيوية لمتخصص أعضاء المكتب خالؿ اجتماعيا األوؿ لمدة ثالثة

) (03سنوات قابمة لمتجديد مرة ) (1واحدة.

ال يمكف لألعضاء المنتحبيف لعيدتيف قبل صدور ىذا القرار الترشح لعضوية المجنة البيداغوجية الجيوية

لمتخصص ،باستثناء المجاف البيداغوجية التي ال يتوفر ضمف المترشحيف ليا ،أساتذة مف ذوي مصف

األستاذية.

كمية طب أخرى لمترشح
محل رعاية مف قبل ّ
يؤىل األساتذة المساعدوف االستشفائييف الجامعييف ممف كانوا ّ
لعضوية الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتّخصص ،وفقا لرتبيـ وطبقا لمتنظيـ المعموؿ بو ،وينتخبوف عمى

الرعاية.
مستوى الكمية التي تتولى ّ
المادة  :7ال يسمح لرؤساء المصالح االستشفائية الجامعية بالمشاركة في عممية انتخاب ممّثمي األساتذة ذوي

خصص.
ّ
مصف األستاذية لدى الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ
خصص ،أثناء اجتماعيا األوؿ ،انتخاب أعضاء مكتب
المادة  :8يتولى أعضاء الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ

الداخمي والمصادقة عميو.
الّمجنة واعداد قانونيا ّ
خصص مف رئيس برتبة أستاذ استشفائي جامعي ،ونائب
المادة  :9يتشكل مكتب الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ
لمدة
يتـ انتخابيـ ّ
رئيس مف األساتذة ذوي مصف األستاذية ّ
ومقرر لديو مينة أستاذ استشفائي جامعيّ ،
مرة واحدة.
ثالث ) (03سنوات قابمة لمتّجديد ّ
الصفة لعيدتيف قبل تاريخ صدور ىذا القرار الترشح
ال يمكف لرؤساء الّمجاف ونوابيـ الذيف ّ
تولوا ىذه ّ
خصص ،باستثناء الّمجاف التي ال يتوفر ضمف المترشحيف
لعضوية الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ
لعضويتيا أساتذة مف ذوي مصف األستاذية.

خصص
يمكف أف يرأس مكتب الّمجنة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" في حالة عدـ توفر التّ ّ
عمى أساتذة برتبة أستاذ استشفائي جامعي.

خصص بمقرر مف عميد الكمية التي ينتمي إلييا رئيسيا.
يعيف أعضاء المجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ
خصص في دورة عادية مرتيف ) (02في السنة عمى مستوى
المادة  :10تجتمع الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ
الكمية ،في بداية السنة الجامعية وعند نيايتيا ،وذلؾ باستدعاء مف رئيسيا باالتصاؿ مع نائب العميد
المكمف بما بعد التدرج لمكمية التي ينتمي الييا رئيس الّمجنة.

يمكف الّمجنة أف تنعقد في دورة استثنائية إما بطمب مف رئيسيا أو بطمب مف ثمثي ) (3/2أعضائيا أو

طب لمجية.
خصص أو مف أحد عمداء كّميات ال ّ
بطمب مف مكتب الّمجنة البيداغوجية الوطنية لمتّ ّ
الدراسات وأعضاء الّمجنة البيداغوجية
كل مف رؤساء المصالح االستشفائية الجامعية ومسؤولي ّ
المادة  :11يكّمف ّ
خصص بما يمي:
الجيوية لمتّ ّ
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التّخطيط لمتّعميـ والتّكويف التّطبيقي عمى مستوى مصالحيـ وضمانيا ومراقبتيا وفقا لألعباء المدونة فيدفتر المقيـ.
البث في المصادقة عمى التربصات وفقا لمتنظيـ المعموؿ بو،الدراسة،
-إمكانية اقتراح مواضيع مذكرات نياية ّ

كل كّمية.
تخصص ول ّ
إبداء الرأي حوؿ عدد مناصب اإلقامة المزمع فتحيا ّلكل ّ
خصص
المادة  :12يمكف عمداء كميات الطب عمى مستوى الجية المعنية استشارة الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ
كل مسالة ليا صمة بالجانب البيداغوجي والعممي مف أجل إفادتيـ بتوضيحات أو مساعدة أو دعـ
حوؿ ّ

حل لممشاكل.
أو ّ
خصص سنويا عمى دفتر المقيـ.
المادة  :13يصادؽ رئيس المجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ
خصص ،عند الحاجة ،دعوة خبراء بإمكانيـ مساعدتيا في أشغاليا.
المادة  :14يمكف الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ
خصص في سجل يرقـ ويؤشر مف طرؼ سمطة كّمية
المادة ّ :15
تدوف أشغاؿ الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ
اإللحاؽ.

خصص والى مختمف كّميات
ترسل نسخة مف محاضر االجتماع إلى رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمتّ ّ
خصص.
ال ّ
طب الممحقة بيا وجميع أعضاء الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ
خصص.
تحتفع الكمية بسجل المحاضر وتضعو تحت تصرؼ الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ

طب التي ينتمي إلييا رئيس المجنة البيداغوجية الجيوية لمتخصص بتكاليف سير المجنة.
المادة  :16تتكفل كّمية ال ّ

المادة  :17يمكف عمداء كميات الطب المعنية ،أثناء إثبات خمل في سير الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتخصص،
سواء مف طرؼ المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص أو مف طرؼ عميد الكمية ،مباشرة إعادة انتخاب
رئيس جديد أو مجموع أعضاء المكتب وذلؾ بعد موافقة و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

يعد رئيسيا تقرير معاينة في اجتماع الّمجنة ويبّمغ محض ار
إذا كاف اإلخالؿ مرتبطا بأحد أعضاء الّمجنة ّ
عف ذلؾ إلى العميد المعني باألمر التخاذ الق اررات المناسبة.
الفصل ال ّثاني

الّمجنة البيداغوجية الوطنية لم ّتخصص
المادة  :18تنشأ لجنة بيداغوجية وطنية لمتخصص لما بعد التدرج األوؿ في العموـ الطبية.

المادة  :19تعتبر المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص ىيئة استشارية وعمى ىذا األساس تكمف بما يمي:
 إعداد البرامج الوطنية لمتخصص وتحيينيا والسير عمى تطبيقيا وتقييميا بصفة دورية، -تأىيل مختمف مياديف التربص سنويا،

 -إعداد دفتر المقيـ وضماف توزيعو عمى مختمف الكميات وتقييمو دوريا عقب كل عيدة،

 المشاركة في عممية القرعة الخاصة بالمجاف الوطنية لالمتحانات المتوجية لتكويف المقيميف، -المصادقة عمى مواضيع مذكرات نياية الدراسة،

 -اقتراح إنشاء شعب جديدة لمتخصصات وتحديد برامجيا.

الطب وو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي استشارة الّمجنة البيداغوجية
يمكف الن ّدوة الوطنية لعمداء كّميات
ّ
الوطنية لمتخصص حوؿ كل مسألة ذات طابع البيداغوجي أو العممي قصد إفادتيا بتوضيحات أو

حل لممشاكل.
مساعدة أو دعـ أو ّ
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المادة  :20تتشكل كل لجنة بيداغوجية وطنية لمتخصص مف:

 -أعضاء مكتب المجنة البيداغوجية الجيوية لمتخصص،

 ممثل منتخب عف األساتذة االستشفائييف الجامعييف مف ذوي مصف األستاذية مف بيف أعضاء المجنةالبيداغوجية الجيوية لمتخصص،

 ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف االستشفائييف الجامعييف قسـ "ب" واألساتذة المساعديفخصص،
االستشفائييف الجامعييف ،مف بيف أعضاء الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ

يعيف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص لمدة ثالث ) (03سنوات قابمة لمتجديد مرة )(1

واحدة.

ال يمكف لألعضاء الذيف قضوا عيدتيف في ىذه المجنة ،قبل تاريخ صدور ىذا القرار ،الترشح لعضوية
المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص ،باستثناء المجاف التي ال يتوفر ضمف المترشحيف لعضويتيا

أساتذة مف ذوي مصف األستاذية.

الشاغميف وظيفتيف عمى مستوى ىذه األخيرة بصوت
يتمتع أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص ّ

واحد أثناء انتخابات المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص.

وتعد نظاميا
األوؿ أعضاء المكتبّ ،
المادة  :21تنتخب المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص ،أثناء اجتماعيا ّ
الداخمي وتصادؽ عميو.
ّ

المادة  :22يتشكل مكتب المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص مف رئيس برتبة أستاذ استشفائي جامعي ونائب

مقرر،
رئيس مف بيف األساتذة االستشفائييف الجامعييف ذوي مصف األستاذية وأستاذ استشفائي جامعي ّ

مرة واحدة.
يتـ انتخابيـ ّ
لمدة ثالثة ) (03سنوات لمتّجديد ّ
ّ
بمقرر مف وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة ّ :23
يعيف مكتب الّمجنة البيداغوجية الوطنية ّ

خصص في دورة عادية مرتيف ) (02في السنة ،في بداية السنة
المادة  :24تجتمع الّمجنة البيداغوجية الوطنية لمتّ ّ
الجامعية وعند نيايتيا ،بدعوة مف رئيسيا عمى مستوى الكّمية التي ينتمي إلييا.
خصص أف تجتمع في دورة استثنائية بطمب إما مف رئيسيا أو بطمب
يمكف الّمجنة البيداغوجية الوطنية لمتّ ّ
طب أو بطمب مف و ازرة
الندوة الوطنية لعمداء كّميات ال ّ
مف ثمثي ) (3/2أعضائيا أو بطمب مف رئيس ّ
التعميـ العالي والبحث العممي.

وتسجل في سجل يرقـ ويؤشر عميو
المادة  :25تدوف أشغاؿ المجنة البيداغوجية الوطنية لمتّخصص في محاضر
ّ
مف طرؼ عميد كّمية اإللحاؽ.
خصص
ترسل نسخة عف محاضر األشغاؿ إلى الو ازرة الوصية ورؤساء الّمجاف البيداغوجية الجيوية لمتّ ّ
خصص.
والى عمداء كميات ال ّ
طب والى كل أعضاء الّمجنة البيداغوجية الوطنية لمتّ ّ

خصص ويوضع
بالسجل عمى مستوى الكمية التي ينتمي إلييا رئيس الّمجنة البيداغوجية الوطنية لمتّ ّ
يحتفع ّ
تحت تصرفو خالؿ االجتماعات.

المؤسسة التي ينتمي إلييا
خصص مف طرؼ
ّ
المادة  :26تغطى تكاليف ووسائل سير الّمجنة البيداغوجية الوطنية لمتّ ّ
خصص.
رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمتّ ّ
المادة  :27يمكف رئيس المّجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص أف يفوض نائبو أو المقرر في حالة حدوث مانع.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :28يمكف عمداء كميات الطب المعنية ،أثناء إثبات خمل في سير المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص،
سواء مف طرؼ المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص أو مف طرؼ عميد الكمية ،مباشرة إعادة انتخاب

رئيس جديد أو مجموع أعضاء المكتب وذلؾ بعد موافقة و ازرة التعميـ العالي والحث العممي.

يعد رئيسيا تقرير معاينة في اجتماع الّمجنة ويبّمغ محض ار
إذا كاف اإلخالؿ مرتبطا بأحد أعضاء المجنة ّ
عف ذلؾ إلى الوصاية قصد اتخاذ الق اررات المناسبة.

المادة  :29تمغى أحكاـ القرار رقـ  1747المؤرخ في  11ديسمبر سنة  ،2016المذكور أعاله.

يخصو ،بتنفيذ أحكاـ
المادة  :30يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء
المؤسسات المعنية ،كل فيما ّ
ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ىذا القرار ،الذي سينشر في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  03جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  03جويمية  2017يتضمن تجديد تشكيمة
لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعـة أم البواقـي

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  164-13المؤرخ في  15أفريل سنة  ،2013يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 06-09المؤرخ في  04جانفي سنة  ،2009المتضمف إنشاء جامعػة أـ البواقي،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  21مػاي سنة  ،2017المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمػي األساتػذة والعمػػاؿفػي لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة أـ البواقػي،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  28جواف سنة  ،2017المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدىجامعػػة أـ البواقػي.

يـقـــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة أـ البواقػي.

المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
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األعضاء الدائمون :

 -01بمعابد ياسيف،

 -02عدناف حسانيف،

 -03عشي فاتح،

 -04معروؼ ياسيف،

 -05ىادؼ عمار،

 -06جبابمة عمي،

 -07جبار مسعود،

 -08زىرور عقبة،

 -09مرازقة عمار،

األعضاء اإلضافيون:

 -01مقراني عبد الوىاب،

 -02بوكثير جبار،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4تكمف السيػدة مديػرة جامعػة أـ البواقػي ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ
العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03جويمية 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  768مؤرخ في  08جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  211المؤرخ في  07افريل 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

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  214-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية لمطب البيطري الى مدرسة خارج الجامعة،

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

 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  211المؤرخ في  07أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالوطنية العميا لمبيطرة.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  211المؤرخ في  07أفريل  ،2016والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  08جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

األستاذ طاىر حجار
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 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
الصفة

القطاع

 -مبربش ظريفة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -عميتوش رشيدة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -بزينة دمحم

 -تاوتي سمير

رئيسا

عضو

 -بف ساسي قدور

عضو

 -محمبي ناصر

عضو

 -قريـ ناصر

 -بوغالـ شوقي الكريـ

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  769مؤرخ في  08جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  181المؤرخ في  02افريل 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية
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  223-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتجارة الى مدرسة خارج الجامعة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  330-09المؤرخ في  23شواؿ عاـ  1430الموافق  12أكتوبر سنة 2009والمتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،

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

 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  181المؤرخ في  02أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مدرسةالدراسات العميا التجارية.
يـقـــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  181المؤرخ في  02أفريل  ، 2016والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  08جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ
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 - 1األعضاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية
الصفة

القطاع

االسم و المقب

 -غاشي اسماعيل

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -سمسوـ عائشة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -بزينة دمحم

 -بدار ياسيف

 -بدايرية منصف

 -بوديعة زىير عمي شوقي

رئيسا

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

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

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  770مؤرخ في  08جويمية  ،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 و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ،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 والبحث العممي.

 وبمقتضى القرار رقـ  300المؤرخ في  24جواف  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركزالجامعي بتيبازة ،المعدؿ.

يـقـــــرر

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.

حرر بالجزائر في  08جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ
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األستاذ طاىر حجار
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 -1األعضاء المعينين:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة
الصفة

القطاع

االسم والمقب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -واعمي محند ارزقي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -ابراىيمي عبدالرشيد

عضو

 -عيساوي دمحم

عضو

 -بزينة دمحم

 -زدوري حميد

 -زيكارة صوريا

 اكروبركاف مينى -ىجاؿ دمحم

 -زبدة جيالني

رئيسا

عضو
عضو
عضو
عضو

 -شاكر عبدالرحماف

عضو

 -سريدي دمحم

عضو

 -بوقرة سميماف

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثمة 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 بالعدؿ،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  771مؤرخ في  08جويمية  ،2017يتضمن إنشاء القسم
المكون لكمية الفنون والثقافة لدى جامعة قسنطينة 3
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 ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  58منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  402-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة .3

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء

القسـ المكوف لكمية الفنوف والثقافة لدى جامعة قسنطينة .3

المادة  :2تنشأ لدى كمية الفنوف والثقافة – جامعػة قسنطينة  - 3القسـ التالي:
 -قسـ الفنوف البصرية وفنوف العرض.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  : 3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة  ،3كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  772مؤرخ في  08جويمية  ،2017يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لمعيد التكنولوجيا لدى جامعة البويرة

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 ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  58منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  241-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012والمتضمف إنشاء جامعة البويرة ،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 :تطبيقا ألحكاـ المادة  58مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى

إنشػاء األقساـ المكونة لمعيد التكنولوجيا – جامعة البويرة.

المادة  :2تنشأ لدى معيد التكنولوجيا – جامعة البويرة – األقساـ التالية:
 قسـ ىندسة الطرائق، -قسـ ىندسة المياه.

المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  773مؤرخ في  08جويمية  ،2017يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة سطيف 2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

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  37و39

منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011والمتضمف إنشاء جامعة سطيف ،2

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

 وبمقتضى القرار رقـ  355المؤرخ في  24أكتوبر  ،2012والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغاتبجامعة سطيف .2
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 سطيف .2

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

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

حرر بالجزائر في  08جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــ ـ ـ

اإلسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة سطيف 2
الصفة

 -زراؿ صالح الديف

عميد الكمية ،رئيسا

 -مرغـ أحمد

رئيس قسـ المغة واألدب العربي

 كسكاس السعيد -كوسة التوفيق

رئيس المجمس العممي لمكمية

رئيس قسـ المغة واألدب اإلنجميزي

 -بو حشيش آرزقي

رئيس قسـ المغة واألدب الفرنسي

 -يحي عبد السالـ

مدير مخبر

 -كحموش فتيحة

مديرة مخبر

 -بوادي دمحم

 -زدادقة سفياف

مدير مخبر
مدير مخبر

 -بومنجل عبد المالؾ

مدير مخبر

 -مسالتي دمحم عبد البشير

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغة واألدب العربي

 -مامي المولودة عبد المطيف نواؿ

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي

 دعيش خير الديف -بف تومي الياميف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

مدير مخبر

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغة واألدب العربي
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 -بوزيدي بوبكر

 -بموصيف كماؿ

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغة واألدب الفرنسي
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

 -عقوف عبد الحق

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

 -العياشي رضا

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -زويزي ميمونة بشرى

ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي

 -لعمامرة حساف

 عطروط فاتح -قرفي فاروؽ

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ المغة واألدب العربي

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ المغة واألدب الفرنسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  774مؤرخ في  08جويمية  ،2017يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة سطيف 2
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  404-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011والمتضمف إنشاء جامعة سطيف ،2

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

 وبمقتضى القرار رقـ  353المؤرخ في  24أكتوبر  ،2012والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانيةواإلجتماعية بجامعة سطيف .2

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 واإلجتماعية بجامعة سطيف.2

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

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

األستاذ طاىر حجار
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قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية اإلجتماعية بجامعة سطيف 2
اإلسم والمقب

الصفة

 -سفاري ميمود

عميد الكمية ،رئيسا

 -مقراني أنور

رئيس المجمس العممي لمكمية

 -مبني نو الديف

رئيس قسـ عموـ االعالـ واالتصاؿ

 -نويصر بمقاسـ

رئيس قسـ عمـ االجتماع

 -كعواف فارس

رئيس قسـ التاريخ واألثار

 -أيت مجبر.ـ .واكمي بديعة

رئيسة قسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا

 -بوعبد هللا لحسف

مدير مخبر

 -عبد العزيز بوالشعير

مدير مخبر

 -شرفي دمحم الصغير

مدير مخبر

 -بودىاف ياميف

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عموـ االعالـ واالتصاؿ

 -عواج سامية

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ عموـ االعالـ واالتصاؿ

 -كعواف فارس

 -بمخيري كماؿ

مدير مخبر

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ االجتماع

 -كوسة بوجمعة

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ االجتماع

 -لوصيف سفياف

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التاريخ و األثار

 -كفاف سميـ

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا

 -زرقاف ليمى

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا

 -بمعقروز عبد الرزاؽ

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفمسفة

 -كتاؼ الرزقي

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

 -بف يحي عبد القادر

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -خمفة عبد النور

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -معيزة دمحم أميف

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـ االجتماع

 -ديغش يوسف

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ التاريخ و األثار

 -بوخطوطة كريـ

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا

 -لعالـ عبد النور

 -كداد الصديق

 -خالد بف موسى بعمور الشيخ

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عموـ االعالـ واالتصاؿ

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الفمسفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  775مؤرخ في  08جويمية  ،2017يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سطيف 2
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  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  404-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،2

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

 وبمقتضى القرار رقـ  354المؤرخ في  24أكتوبر  ،2012والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـالسياسية بجامعة سطيف .2

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 الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة سطيف .2
المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة سطيف  ،2في الجدوؿ
الممحق ليذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  08جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــ ـ ـ

اإلسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة سطيف2
الصفة

 -لشيب .ـ .صاش جازية

عميدة الكمية ،رئيسا

 -ظريف قدور

رئيس قسـ الحقوؽ

 -بممامي عمر

رئيس المجمس العممي لمكمية

 -بوسعدية رؤوؼ (بالنيابة)

رئيس قسـ المغة العموـ السياسية

 -مبروؾ بف زيوش

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ

 -مويسي بمعيد

مدير مخبر

 -بف شيخ نور الديف

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ

 بودوخة إبراىيـ -بوقرف توفيق

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ العموـ السياسية

 -قجالي دمحم

 -حداد محي الديف

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ السياسية
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

 عابد وداد -بورزؽ خميفة

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -سامح عاللي

ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ العموـ السياسية

 -نقاش وليد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الحقوؽ
ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ 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

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

70

قـرار رقم  776مؤرخ في  08جويمية  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  24مايو 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  24منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  81-17المؤرخ في  18جمادى االولى عاـ  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بالجزائر ،الى مدرسة عميا في عموـ

التغذية والصناعات الغذائية.

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 في عموـ التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مدرسة عميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر
طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  08جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية
 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

-

بف تميس عبدالحكيـ
غاشي اسماعيل
خالدي عبدالغاني
خالدي وردية
قريـ الميف
قش كريـ
بوديعة عمي شوقي زىير
بوخاوي نصيرة
مكرسي سكندر
شريط بف حبيمس حناف
شرفاوي دمحم اميف
اديش كماؿ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفة
رئيسا
عضو
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،
ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثمة عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة،
ممثل عف مجمع الصناعات الغذائية "اغروديف"،
ممثل عف .SPA MAMI
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-2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

الصفة

الييئة

عضو

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -بيطاـ ايدير

عضو

 -فراج عبد الحق

عضو

 -درعي ليمى

عضو

 -بف عاشور حناف

 -ابراىيمي دمحم اسالـ

عضو

 -نصرالديف عبدالسالـ

عضو

عضو

 -بف ناصف شناز

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مصف االستاذية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ممثل منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثمة منتخبة عف الطمبة،

ممثل منتخب عف الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  777مؤرخ في  08جويمية  ،2017يعدل القرار رقم 147المؤرخ في  10مارس 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باالغواط

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  301-11المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة باألغواط ،السيما المادة  3منو،

 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  147المؤرخ في  10مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا لألساتذة باالغواط،

يـقـــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  147المؤرخ في  10مارس  ،2016والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  08جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

-2األعضاء المنتخبين:
االسم والمقب

 جخدـ خالد مراح حسيف -لحرش عيسى

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باالغواط
الصفة
عضو
عضو
عضو

الييئة

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف،
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-

تاج دمحم الطاىر
خطوي إبراىيـ
صحراوي دمحم الميدي
بوساعدية بومديف

عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

منتخب
منتخب
منتخب
منتخب

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

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

قـرار رقم  778مؤرخ في  08جويمية  ،2017يحدد كيفيات تطبيق المادة  23من المرسوم التنفيذي رقم  130-08المؤرخ
في  27ربيع الثاني عام  1429الموافق  3مايو سنة  2008والمتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  27شعباف عاـ  1438الموافق  24مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  149-90المؤرخ في  2ذي القعدة الموافق  26مايو سنة  1990والمتضمفإنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب  1426الموافق  16غشت سنة  ،2005الذييحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  130-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة 2008والمتضمف القانوف األساسي القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث ،السيما المادة  23منو،

 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.

يـقـــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة  23مف المرسوـ التنفيذي رقـ  130-08المؤرخ
في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة  2008والمذكورة أعاله.

المادة  :2تيدؼ عممية تقييـ األنشطة العممية والبيداغوجية لألستاذ الباحث إلى تثميف المجيود واألداء العممي
والبيداغوجي وتشجيع االستحقاؽ والتنافس بيف األستاذة الباحثيف وتطوير أداء المؤسسة الجامعية.

المادة  :3يتعيف عمى األستاذ الباحث إعداد تقرير سنوي عف نشاطاتو العممية والبيداغوجية ،طبقا لممياـ القانونية

األساسية المحددة في المرسوـ التنفيذي رقـ  130-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق 3

مايو سنة  ،2008والمذكور أعاله ،طبقا لشبكة تقييـ يحدد نموذجيا طبقا لمممحق رقم 1المرفق بيذا

القرار.

يرفق األستاذ الباحث تقريره السنوي بأية وثيقة تثبت انجاز النشاطات الواردة بو.

يمكف األستاذ الباحث أف يذكر في التقرير الصعوبات التي يواجييا في أداء ميامو.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

73

المادة  :4يودع التقرير السنوي عف النشاطات العممية والبيداغوجية ،لدى عميد الكمية أو مدير ممحقة الجامعة أو
مدير المعيد بالجامعة أو مدير بالمركز الجامعي أو مدير المدرسة العميا ،حسب الحالة ،عند نياية كل
سنة جامعية وفق اآلجاؿ التي يحددىا مدير المؤسسة.

المادة  :5يعرض التقرير السنوي لمنشاطات العممية والبيداغوجية لألستاذ الباحث عمى المجمس العممي لمكمية أو
المعيد أو المدرسة العميا ،حسب الحالة  ،لمتقييـ مرفقا بتقدير عميد الكمية أو مدير المعيد بالجامعة أو

بالمركز الجامعي أو مدير المدرسة العميا ،طبقا لمبطاقات التي يحدد نموذجيا بالممحق رقم  2مف ىذا

القرار.

يتعيف عمى المجمس العممي األخذ باالعتبار عند التقييـ الرتبة التي ينتمي إلييا األستاذ الباحث والمياـ
القانونية األساسية المحددة بموجب القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث.

يمكف المجمس العممي االستعانة بأساتذة ينتموف لرتبة أستاذ لالستفادة منيـ في تقييمو.

المادة  :6يعد المجمس العممي تقري ار ممخصا عف النشاطات العممية والبيداغوجية لألساتذة الباحثيف الذيف يشتغموف
في الكمية أو المعيد أو المدرسة العميا ،حسب الحالة.

المادة  :7يوجو التقرير التمخيصي الذي يعده المجمس العممي إلى عميد الكمية ،أو مدير المعيد بالجامعة أو
بالمركز الجامعي أو مدير المدرسة العميا ،حسب الحالة.

يوجو التقرير التمخيصي مف طرؼ عميد الكمية أو مدير المعيد بالجامعة أو بالمركز الجامعي ،حسب

الحالة ،إلى مدير المؤسسة ،مرفوقا بآراء وتوصيات المجمس العممي.

المادة  :8يعد مدير المؤسسة الجامعية تقري ار ممخصا ،عف مجمل النشاطات العممية والبيداغوجية لألساتذة الباحثيف
المذيف ىـ في حالة خدمة في المؤسسة ،وترسل نسخة منو إلى وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المادة  :9تودع نسخة مف التقرير السنوي لمنشاطات العممية والبيداغوجية في الممف اإلداري لألستاذ الباحث المعني
مرفوقا بآراء وتوصيات المجمس العممي مؤشر عميو مف طرؼ رئيسو ،وتسمـ نسخة منو لممعني.

المادة  :10يمكف األستاذ الباحث الطعف في نتائج التقييـ أماـ عميد الكمية أو مدير المعيد أو مدير المدرسة العميا،
حسب الحالة ،خالؿ عشرة ) (10أياـ ابتداء مف تاريخ تبميغو بطاقات التقييـ.

يفصل المجمس العممي لمكمية أو المعيد أو المدرسة العميا في الطعف ،خالؿ خمسة عشر ) (15يوما

ابتداء مف تاريخ إخطاره.

المادة  :11تستغل التقارير السنوية التي يعدىا االساتذة الباحثوف في إثراء بنؾ المعمومات لممؤسسة الجامعية،
وتأخذ بعيف االعتبار ،عند الحاجة ،في المسار اإلداري والميني لممعني ،وفي الترقية في الرتبة وفي

التعييف في المنصب العاؿ.

تحدد كيفيات تطبيق ىذه المادة مف طرؼ وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المادة  :12يجب أف يتضمف التقرير الممخص المذكور في المادتيف  6و 8مف ىذا القرار ،عمى الخصوص
العناصر التالية:

 -مدى احتراـ المياـ األساسية لألساتذة الباحثيف حسب األسالؾ التي ينتموف ليا.

 النشاطات العممية التي ساىمت في تحسيف مرئية المؤسسة الجامعية في محيطيا الوطني و/أوالدولي) ،إنتاج عممي ،ممتقيات وطنية ودولية ،براءات اختراع ،إنتاج برامج معموماتية ،إنتاج مشترؾ،
إشراؼ مشترؾ عمى األطروحة منتوج بيداغوجي عمى الخط.(...
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 -المساىمة في جيود التنمية االقتصادية واالجتماعية لمبمد.

 العوائق التي حالت دوف تنفيذ المياـ األساسية لألساتذة الباحثيف والتدابير المزمع اتخاذىا مف أجلتحسيف مردوديتيـ.

 -التوصيات التي يمكف اقتراحيا عمى الوصاية مف أجل تحسيف ظروؼ عمل األساتذة الباحثيف.

المادة  :13يسري مفعوؿ ىذا القرار ابتداء مف السنة الجامعية ،2018/2017

المادة  :14يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير الموارد البشرية ومدراء مؤسسات التعميـ العالي ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

الممحق رقم  1بالقرار رقم  778المؤرخ في  08جويمية 2017

يتضمن تقرير حول النشاطات البيداغوجية والعممية
يتوجب عمى األستاذ الباحث ممئ ىذه االستمارة وتقديـ كل وثيقة ذات فائدة تبرر نشاطاتو
االسم والمقب......................................................................................... :
المؤسسة............................................................................................. :
السن............................. :
الرتبة:
) ( أستاذ مساعد "ب" ) ( أستػػاذ مساعػػد "أ" ) ( أستػاذ محاضػر "ب" ) ( أستػاذ محاضػر "أ" ) ( أستاذ
تاريخ التوظيف........................................:
تاريخ التوظيف في الرتبة.............................:
التخصص.............................................:
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أ -النشاطات البيداغوجية
أ 1.التعميم

الحجم الساعي السنوي

األعباء البيداغوجية
 .1الدروس

األعباء

البيداغوجية

 .2االعماؿ الموجية
 .3األعماؿ التطبيقية
الدروس

المجموع

األعماؿ
الموجية

األعماؿ
التطبيقية

أ 2.اإلنتاج البيداغوجي:
طبيعة النشاط

اإلنتاج

البيداغوجي

المرجع
إعداد واصدار المطبوعات

)(+

إنتاج مطبوعات الدروس )**(

)**(

إنتاج مطبوعات األعماؿ التطبيقية )**(

)**(

إنتاج مطبوعات األعماؿ الموجية )**(

)**(

وضع الدروس أو األعماؿ الموجية – األعماؿ التطبيقية عمى شبكة
االنترنيت

)**(

إنتاج دروس سمعية بصرية

)***(

ضماف نشاطات التصور والخبرة البيداغوجية

)(+

) (+العنواف ،الطبعة ،مكاف اإلصدار ،سنة اإلصدار ،عدد الصفحات.

)**( العنواف ،الطبعة ،مكاف وسنة اإلصدار ،عدد الصفحات .يجب أف تكوف المطبوعة مصادؽ عمييا مف طرؼ
المجنة البيداغوجية ومسجمة في القسـ.

)***( عنواف الصفحة الرئيسية )عمى االنترنت( ،متوفرة عمى نظاـ <) >urlتاريخ القراءة(.
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أ 3.التأطير البيداغوجي
طبيعة النشاط

المرجع

اإلشراؼ عمى مذكرة نياية الدراسة

©

اإلشراؼ عمى المشاريع المصغرة

©

اإلشراؼ عمى التربصات

التأطير

البيداغوجي

©
©

تأطير المشاريع تحت اإلشراؼ

المشاركة في إعداد عرض تكويف جديد

©

عضو في لجنة مناقشة مذكرة نياية الدراسة أو التربص (عدا المشرؼ)
عضو في لجنة المسابقة أو لجنة االختيار
اإلشراؼ

استقباؿ الطمبة وضماف تأطير نشاطات التكويف الخارجي لمطمبة
تأطير التكويف البيداغوجي لألساتذة المتربصيف

تأطير األساتذة المساعديف في إعداد األعماؿ الموجية آو األعماؿ التطبيقية
© االسـ والمقب ،العنواف ،الشعبة ،مكاف المناقشة ،مؤسسة المناقشة ،تاريخ المناقشة.
المراجع ذات الصمة.

أ 4.المشاركة في الييئات البيداغوجية
الصفة

طبيعة النشاط
رئيس  /عضو المجنة البيداغوجية لممادة

المشاركة في

الرئيس  /عضو المجنة العممية لمقسـ

الييئات

البيداغوجية

رئيس  /عضو المجمس العممي لمكمية
رئيس  /عضو المجمس العممي لمجامعة
رئيس  /عضو المجنة الجيوية و  /أو الوطنية لمبيداغوجيا

أ 5.المشاركة في مراقبة معارف الطمبة
طبيعة النشاط
المشاركة في

مراقبة معارف
الطمبة

الكمية

المشاركة في إعداد موضوع اختيار
المشاركة في إعداد موضوع مسابقة
تصحيح األوراؽ
مراقبة االمتحانات

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

77

ب.نشاطات البحث

ب 1.اإلنتاج العممي
طبيعة النشاط

المنشورات في مجمة دولية ذات لجنة قراءة

)(++

المنشورات في مجمة وطنية متخصصة ذات لجنة قراءة

)(++

نشر جزء مف مؤلف بحثي

)(++

نشر مؤلف بحثي

اإلنتاج العممي

المرجع

مداخمة شفيي أو معمنة لمتظاىرات العممية الوطنية والدوليةدليل إبالغ لمتظاىرة العممية Proceedingممخص نص عممي Abstractبراءة االختراع )معاىدة التعاوف بشأف البراءات(

)(++

)(+++
)×(

براءة اختراع )المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية(

)×(

) (++العنواف ،عنواف المجمة  /المؤلف ،السنة ،الجزء ،العدد ،الصفحة.
) (+++العنواف ،عنواف المحاضرة ،تاريخ المحاضرة ،مكاف المحاضرة ،الناشر ،مكاف النشر ،السنة ،الصفحة.
)×( عنواف براءة االختراع ،الدولة أو الييئة ،طبيعة براءة االختراع ،رقـ براءة االختراع ،تاريخ نشر الوثيقة.
ب 2.اإلشراف العممي
طبيعة النشاط

اإلشراؼ عمى أطروحة دكتوراه (تمت مناقشتيا)

اإلشراف
العممي

العنوان )××(

اإلشراؼ المشترؾ عمى أطروحة دكتوراه (تمت مناقشتيا)
مقرر أطروحة دكتوراه (تمت مناقشتيا)

عضو لجنة أطروحة دكتوراه (تمت مناقشتيا)

اإلشراؼ عمى مذكرة الماجستير (تمت مناقشتيا)
)××( العنواف الشعبة ،مؤسسة المناقشة ،سنة المناقشة.
ب 3.إجراء الخبرة والتقييم العمميين
طبيعة النشاط

الخبرة
والتقييم
العمميين

الكمية والمرجع
®

مرجع في مقاؿ عممي

مرجع في محاضرة عممية

عضو لجنة القراءة في مجمة عممية

®

إجراء الخبرة وتقييـ النشاط لفائدة المحيط االجتماعي واالقتصادي
مستشار عممي أو خبير

® عنواف المقاؿ ،عنواف المجمة ،السنة.

®®
®®
®®

الصمة.
®® العنواف والمراجع ذات ّ
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ب 4.المسؤولية والتنشيط العمميين
طبيعة النشاط

النوعية ®®®

مدير أو عضو مخبر بحث
مشاريع البحث في البحث والتطوير )(R & D

المسؤولية
والتنشيط

مشروع البحث التابع لمجنة الوطنية لتقييـ مشاريع البحث الجامعي CNPRU

العمميين مشروع التعاوف ) المجنة المختمطة لمتقييـ والبرمجة  CMEPوبرنامج (...،Tempus
رئيس/عضو تظاىرة عممية وطنية أو دولية
المشاركة في التكويف في الدكتوراه في شكل ممتقى أو أي شكل آخر

®®® المراجع ذات العالقة

الصعوبات التي تواجيونيا خالل نشاطاتكم البيداغوجية والعممية
ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
........................................................................................... ....................
...............................................................................................................
تاريخ وتوقيع األستاذ الباحث
تاريخ وتوقيع العميد/المدير

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

79

الممحق رقم  2بالقرار رقم  778المؤرخ في  08جويمية 2017

يتضمن بطاقة تقييمات النشاطات البيداغوجية والعممية من طرف المجمس العممي
لقب واسم األستاذ الباحث محل التقييم .................................................................:
المؤسسة..............................................................................................:
السن..............................:
الرتبة..............................:
 أستاذ مساعد "ب"  أستاذ مساعد "أ"  أستاذ محاضر "ب"  أستاذ محاضر "أ"  أستاذ
تاريخ التوظيف.......................................................:
تاريخ التوظيف في الرتبة.............................................:
التخصص............................................................:
يرجى شطب الخانة المناسبة لدرجة تقييمك باستعمال سمم التقدير )من  1إلى  (5والمؤشرات )من ضعيف
إلى حسن جدا(
 »  = 5جيد جدا »  = 4جيد »  = 3مقبول »  = 2غير كاف = 1 » -ضعيف
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بطاقة تقييم ذات مرجعية معيارية لمنشاطات البيداغوجية والعممية )(FECAPS
المعيار

رقم

النشاطات

1

التعميـ

2

اإلنتاج البيداغوجي

3

اإلشراؼ البيداغوجي

4

المشاركة في الييئات

5

المشاركة في مراقبة

6

اإلنتاج العممي

7

اإلشراؼ العممي

8

الخبرة والتقييـ العممييف

9

المسؤولية والتنشيط

درجة التقييم )(++
1

3

2

4

5

البيداغوجية

معارؼ الطمبة

العممييف
) (+ييدؼ المعيار التقييمي تكريس الممارسة الجيدة لألستاذة الباحث .يتطمب كل معيار سؤاؿ أو عدة أسئمة
حوؿ النشاطات القانونية األساسية لألستاذ الباحث .يعد السؤاؿ مف طرؼ المجمس العممي ،مثال:

) (++يترجـ التقدير في شكل عالمة مف  1إلى .5

بطاقة التقييم التمخيصية المعيارية ):(FECAPS
التقييم
مؤشرات األداء

بيان المعيار
5

4

3

2

العالمة المتوسطة النيائية 20 /
1

المعيار 1
المعيار 2

العالمة المتوسطة النيائية =

.........

[

المعيار 9

التقييمات عف كل معيار *5 ) /
عدد المعايير( [*(+++) 20

)(+++ىي العالمة المتوسطة النيائية ) .(NMFمثال :إف كانت ىناؾ  9معايير ) سؤاؿ واحد عف كل نشاط( مع اعتبار التقديرات
 3 ،3 ،4 ،4 ،2 ،3 ،4 ،4و 4عمى التوالي .العالمة المتوسطة النيائية ) (NMFتكوف [13.77=20*](9*5) /31
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المالحظات والتوضيحات:
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...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................... ................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
عميد  /مدير

رئيس المجمس العممي
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قـرار رقم  779مؤرخ في  18جويمية  2017يحدد تشكيمة المجنة المكمفة
بتقييم ميندسي البحث
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  443-11المؤرخ في أوؿ صفر عاـ  1433الموافق  26ديسمبر سنة ،2011والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف إلى أسالؾ مستخدمي دعـ البحث ،السيما المادة 31

منو،

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

 وبناء عمى القرار رقـ  169المؤرخ في  22ماي  ،2012الذي يحدد كيفيات تنظيـ وسير المجنة المكمفة بتقييـميندسي البحث ،السيما المادة  2منو،

 وبناء عمى القرار رقـ  1512المؤرخ في  26سبتمبر  ،2016الذي يحدد تشكيمة المجنة المكمفة بتقييـ ميندسيالبحث،

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  31مف المرسوـ التنفيذي رقـ  443-11المؤرخ في أوؿ صفر عاـ 1433
الموافق  26ديسمبر سنة  2011والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تشكيمة المجنة المكمفة
بتقييـ ميندسي البحث.

المادة  :2تتشكل المجنة المكمفة بتقييـ ميندسي البحث مف األعضاء اآلتية أسمائيـ:
بمحوسيف محمود

مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

درويش نجيب

مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

يعيش دمحم رضا

مركز تنمية الطاقات المتجددة

معوش سعيد
لعزيب دليمة

بوحنيؾ عبد هللا

مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية األرضية

مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
مركز تنمية الطاقات المتجددة

المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ  1512المؤرخ في  26سبتمبر  2016الذي يحدد تشكيمة المجنة المكمفة بتقييـ
ميندسي البحث.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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قـ ارر مؤرخ في  09جويمية  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة باتنـة وسـط
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  20جػواف سنة  ،2017المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنػة الخدمػاتاإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدمات الجامعية باتنػة وسط،

يـقـــــرر
المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية مديرية الخدمات الجامعية باتنػة وسط،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعؼبء انذائًىٌ :
 -01عزيزي عياش،

 -02يحي رياض،

 -05يحياوي سمير،

 -04دمحم الشريف فيصل،

 -07شميحي شمس الديف،

األعؼبء اإلػبفُىٌ :

 -02ولد الحسيف ىشاـ،

 -01بخوش حساف،

 -03ريغي فرحات،
 -06عزيزي عبد الحفيع،

 -03عمر الشريف،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية باتنػة وسط ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  09جويمية 2017

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قـرار رقم  784مؤرخ في  10جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  165المؤرخ في  09فيفري 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي ،المعدل
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  303-12المؤرخ في  16رمضاف عاـ  1433الموافق  4غشت سنة 2012والمتضمف إنشاء مركز جامعي بإليزي ،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  165المؤرخ في  09فيفري  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركزالجامعي بإليزي ،المعدؿ.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  165المؤرخ في  09فيفري  ،2017المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  10جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

 دادة موسى بمخير الزاير الطاىر -بوراص عمقمة

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي
الصفة

رئيسا
عضو
عضو

القطاع

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

 -حمداني يوسف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 بخوش عيسى حمادي رشيد -شراديد دمحم

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -زواوي عيمف

 حساني دمحم -بف عبد الحاكـ عمي

عضو

عضو
عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  785مؤرخ في  10جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  465المؤرخ في  22ماي 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجارة
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  216-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،المعدؿ،

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

 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  465المؤرخ في  22ماي  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالعميا لمتجارة:

يـقـــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  465المؤرخ في  22ماي  ،2016والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  10جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

 - 1األعضاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجارة

االسم والمقب

الصفة

 -بف شنيتي حميد

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -مبربش ظريفة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -دحموف صالح الديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -بف ساسي قدور

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -حجاؿ دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف التجارة،

 -عبدالكريـ مصطفى

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

 -شايب مصطفى

عضو

ممثل الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة،

 -ينات ىاشمي

عضو

ممثل المصف الوطني لمخبراء المحاسبيف.

 -يحياوي دمحم

 -ولد يوسف حميد

عضو

عضو

القطاع

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  786مؤرخ في  11جويمية  ،2017يعدل ويتمم القرار رقم  1109المؤرخ في  18اكتوبر 2015

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمفالحة بمستغانم

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  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،

 المرس ػ ػػوـ التنفيػ ػ ػ ػػذي رقـ 89-17المؤرخ في  18جمادى األولى عاـ  1438المواف ػ ػ ػ ػػق  15فبراير سنة 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بمستغانـ ،إلى مدرسة عميا لمفالحة،

 وبمقتضى القرار رقـ  1109المؤرخ في  18اكتوبر  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعدؿ ويتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ القرار رقـ  1109المؤرخ في  18اكتوبر  ، 2015والمذكور
أعاله ،كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  11جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 - 1األعضاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمفالحة بمستغانم

االسم والمقب

الصفة

القطاع

 -بمحاكـ مصطفى

رئيسا

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -روابحي المولودة مواليات نزىة

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -زدور دمحم ابراىيـ حفيظة

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -بوشنتوؼ بمحسف

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -بمخوص عبد الحميد

عضو

ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بمستغانـ،

 -دحو بشير دمحم

عضو

ممثل عف مجمع متيجي لممطاحف ومنتجات الحبوب بمستغانـ،

 -بردي العربي

عضو

 -بويعقوب بشير

 -مكرسي سكندر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

ممثل عف الديواف الجزائري الميني لمحبوب بمستغانـ،

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  787مؤرخ في  11جويمية  ،2017يعدل قرار رقم  1743المؤرخ في  08ديسمبر 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي ،المتمم.
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  220-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعالـ اآللي 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،

 وبمقتضى القرار رقـ  1743المؤرخ في  08ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية العميا لالعالـ اآللي ،المتمـ.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  1743المؤرخ في  08ديسمبر ، 2016المتمـ ،والمذكور أعاله،
كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  11جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــ ـ ـ

 - 1األعضاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

االسم والمقب

الصفة

القطاع

 -سعيدي دمحم

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -خنوؼ عزالديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -بوعالـ هللا دمحم

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -عيوني زينب

 -قندوزي جازية

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

عضو

ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -عمواني اكرـ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

 -جيداؿ حساف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -لحاـ مولود

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

 -جبيمي دمحم

 -تيفوري ادمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ
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قـرار رقم  788مؤرخ في  12جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  1113المؤرخ في  25اكتوبر 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم
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  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  231-14المؤرخ في 29شواؿ عاـ  1435الموافق  25غشت سنة 2014المتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بمستغانـ ،السيما المادة  2منو.
 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  1113المؤرخ في  25أكتوبر  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.
يـقـــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ القرار رقـ  1113المؤرخ في  25أكتوبر  ، 2015والمذكور أعاله،
كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.
حرر بالجزائر في  12جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم
 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

القطاع

الصفة

 -بمحاكـ مصطفى

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -بويعقوب بشير

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -روابحي المولودة مواليات نزىة

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -زدور دمحم ابراىيـ حفيظة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -بوشنتوؼ بمحسف

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -معيوؼ السعيد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  789مؤرخ في  12جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  1529المؤرخ في  02أكتوبر 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
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  215-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الى مدرسة خارج الجامعة ،المعدؿ،

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

 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  1529المؤرخ في  02أكتوبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ القرار رقـ  1529المؤرخ في  02أكتوبر  ، 2016والمذكور أعاله،
كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  12جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

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

الصفة

القطاع

 -سعيدي دمحم

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -غاشي اسماعيل

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -سمسوـ عائشة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -شنوؼ مرواف

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -بودالي دمحم

 -بقار بوعالـ

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

 -شطيبي بوعالـ

عضو

ممثل الوزير المكمف باالشغاؿ العمومية والنقل،

 -حمودي مصطفى

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.

 -جيالف قاسـ

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية،

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  790مؤرخ في  13جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  176المؤرخ في  26أفريل 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180 - 17المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنة ،2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،

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

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

 وبمقتضى القرار رقـ  176المؤرخ في  26أفريل  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةجيجل ،المعدؿ.

يـقـــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  176المؤرخ في  26أفريل  ،2015المعدؿ والمذكػور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  13جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

الصفة

القطاع

 -جناف عبد المجيد

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -بوشفة معاد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -بف ابراىيـ سميماف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -بوعزغي ميمود

 -بمعبدي عبد الكريـ

عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -خمف هللا نجود

عضو

ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -زحنيت دمحم عدناف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

 -أشروؼ جعفر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

 -دمحم جماؿ

 -بف زديرة عزوز

عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،

 -غويمة المبروؾ

عضو

ممثل الوالي.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
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 -2األعضاء المنتخبون:

االسم والمقب

 دبيش طو حسيف-

بوجردة فريدة
حديد مختار
شويط عبد العزيز
حديد يوسف
بوطاوي نور الديف

سمار نصر الديف
كبيش جماؿ
شير الديف الصادؽ
صويمح شييناز
بناف سياـ

 قريوة سعد الديف -تومي بوجمعة

الصفة

عضو

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

الييئة

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة

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

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

األساتذة لكمية العموـ والتكنولوجيا
األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
األساتذة لكمية اآلداب والمغات
األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
األساتذة لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
سمؾ األساتذة المساعديف
سمؾ األساتذة المساعديف
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

ممثل منتخب عف الطمبة
ممثل منتخب عف الطمبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  791مؤرخ في  13جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  976المؤرخ في  7أكتوبر 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران ،1المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة ،1984والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف  1وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ السيما المادة  3منو،

 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 المادة  12منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  976المؤرخ في  7أكتوبر  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةوىراف ،1المعدؿ.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  976المؤرخ في  7أكتوبر  ،2015المعدؿ والمذكػور أعاله،
كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  13جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

األستاذ طاىر حجار
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 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
 -عمروف الصديق

سعدوت دمحم
بف عمارة دمحم
أرزقي سميماني
بالبكوش عبد القادر
كساؿ دمحم عبد الحكيـ
عثماني يحي
قصاب غواؿ
عمروش مسعود
بويعقوب صالح الديف
موساوي ربيعة

 قادي الطاىر -أيت أحسف رابح

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

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل وزير الدفاع الوطني،
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 بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوالي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  792مؤرخ في  13جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  79المؤرخ في  23فيفري 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر ،1المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة ،1984والمتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر 1وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منو،
 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 المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  79المؤرخ في  23فيفري  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالجزائر ،1المعدؿ.
يـقـــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  79المؤرخ في  23فيفري  ،2015المعدؿ والمذكػور أعاله ،كما

ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  13جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-
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-1األعضاء المعينون:

اإلسم والمقب
-

عبادلية دمحم الطاىر
فورار لعيدي عيسى
لبصير أحسف
دبابحة نرجس
مرشيشي أحمد
ياسف خير الديف
كزاؿ كماؿ
بوشمة خالد
تواتي كماؿ
معيوؼ سعيد
بعوش فتيحة ليمى
حوسيني حاتـ
خالدي نور الديف

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر1
الصفة
رئيس
عضو
عضو
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،
ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واإلصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ،
ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،
ممثل الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  793مؤرخ في  13جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  168المؤرخ في  21أفريل 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس ،المعدل
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  2يونيو سنة ،1998المتضمف إنشاء جامعة بومرداس ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  3منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  168المؤرخ في  21أفريل  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةبومرداس ،المعدؿ.
يـقـــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  168المؤرخ في  21أفريل  ، 2015المعدؿ والمذكػور أعاله،

كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  13جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-
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 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
 سعيداني بوعالـ جرموف عبد الكريـ خنسوس نذير سعادنة صادؽ لكحل سعيد عثامنة جماؿ دواخة عبد الحق خيار فوزية عبابسة سامية عمروس صافية محيو تسعديت بمعقيبي وردية زوجة ولد خروبي خفيف جماؿ -شرماط عز الديف

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
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 الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل وزير الدفاع الوطني،
ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثمة الوزير المكمف بالتجارة،
ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكمف بالطاقة،
ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،
ممثل الوالي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  794مؤرخ في  13جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  1217المؤرخ في أول ديسمبر 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس ،المعدل
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  141–89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  3منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  1217المؤرخ في أوؿ ديسمبر  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة سيدي بمعباس ،المعدؿ.
يـقـــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  1217المؤرخ في أوؿ ديسمبر  ،2015المعدؿ والمذكػور أعاله،
كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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

حرر بالجزائر في  13جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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 -1األعضاء المعينون:

اإلسم والمقب
-

جعفور مصطفى
منقور حميد بوعزة
الواليش نور الديف
زعابطة يحي
إجكواف نادية
عمور منصور
طيبي دمحم
جبمي دمحم
غالـ ليمى إلياـ
بختي حمزة
مباركي عبد القادر
بف إيدي دمحم
نابي نادية

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثمة الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  795مؤرخ في  13جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  237المؤرخ في  18جوان 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانم ،المعدل
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  220 -98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة ،1998والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  237المؤرخ في  18جواف  ،2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةمستغانـ ،المعدؿ.
يـقـــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  237المؤرخ في  18جواف  ،2015المعدؿ والمذكػور أعاله ،كما

ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  13جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانم

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

الصفة

القطاع

 -شاىد العربي

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -بويعقوب بشير

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -مواليات نزىة

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -حفيظة زدور دمحم إبراىيـ

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -مشتة بشير

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

 -بوشنتوؼ بمحسف

عضو

 -رمضاني أحمد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -فريحة عبد الغاني

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

 -بف طوباؿ عمي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،

 -طاطا فريد

عضو

ممثل الوزير المكمفة بالثقافة،

 -بف بادة بشير

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

 -مويسي عبد القادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

 -ديداف ادمحم

 -لكحل سعيد

 -فرواني شنيف فاطمة

عضو

عضو

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ

ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ،

ممثمة الوالي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  796مؤرخ في  13جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  80المؤرخ في  8فيفري 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة ،1المعدل

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  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة ، 1المعدؿ ،ال سيما المادة  3منو،

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

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

 وبمقتضى القرار رقـ  80المؤرخ في  8فيفري  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةباتنة ،1المعدؿ.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

يـقـــــرر
النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-
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المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  80المؤرخ في  8فيفري  ،2016المعدؿ والمذكػور أعاله ،كماىو
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  13جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة باتنة1

 -1األعضاء المعينون ( .....بدون تغيير).......
 -2األعضاء المنتخبون:
اإلسم والمقب

سوداني عز الديف
أمزياف وناس
بوعكاز عيسى
مولحساف أيات هللا

ىشاـ عبد الكريـ
زرماف دمحم
حرزلي فائزة
بنوف عمر
حمادي عياش
بخوش سامي
قسوـ فريد
دغامنة أحمد زىير
مبارؾ حساـ الديف
بف عبد العزيز وليد

الصفة

الييئة

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

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

عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

منتخب عف األساتذة لكمية عموـ المادة،
منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية،
منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلسالمية،
منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
منتخب عف األساتذة لكمية المغة واألدب العربي والفنوف،
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

األساتذة لمعيد اليندسة المعمارية والعمراف،
األساتذة لمعيد العموـ البيطرية والعموـ الفالحية،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  797مؤرخ في  13جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  138المؤرخ في  2مارس 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الوادي ،المعدل
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 المادة  12منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  243-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012المتضمف إنشاء جامعة الوادي ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى القرار رقـ  138المؤرخ في  2مارس  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالوادي ،المعدؿ.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  138المؤرخ في  2مارس  ،2016المعدؿ والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  13جويمية 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:
اإلسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الوادي
الصفة

القطاع

 -تاج الديف عبد الكريـ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 عفيصة عبد الرزاؽ -نزاري فضيل

عضو
عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -عوادي أحمد عبد النور

عضو

 -بقاص مفدي

عضو

 -بوطرفاية أحمد

 -غسكيمي بمقاسـ

 جعفري الصديق أومدور الشريف -دويـ براىيـ

رئيس

عضو

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -معاشي لعمى

عضو

 -حميتر عبد الرحماف

عضو

 -بوشمة خالد

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ،
ممثل الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  798مؤرخ في  13جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  171المؤرخ في  20مارس 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة ،المعدل
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 المادة  12منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  241-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة البويرة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،

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،

 وبمقتضى القرار رقـ  171المؤرخ في  20مارس  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة البويرة ،المعدؿ.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  171المؤرخ في  20مارس  ،2016المعدؿ والمذكػور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  13جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
-

سعيداني بوعالـ
خوجة أحسف عمر
لواليش نور الديف
بوزياف مراد
متناني ناصر
بوطربوشة حميد
حمادي رضا
قمري أحمد
عاشوري نجيب
بميل بوعالـ
قانوف جودي
بوحيرد الياشمي
قمين ػ ػ ػػي لزىر
بوشف جماؿ

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

القطاع

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

الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكمف بالمالية،
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
الوزير المكمف بالعدؿ،
الوزير المكمف بالتجارة،
الوزير المكمف الصناعة والمناجـ،
الوزير المكمف بالشباب والرياضة،
الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
الوزير المكمف بالثقافة،
الوزير المكمف بالطاقة،
الوالي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  799مؤرخ في  13جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  145المؤرخ في  10مارس 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف ،1المعدل

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  140-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف  ،1المعدؿ ،السيما المادة  3منو،

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 و سيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  145المؤرخ في  10مارس  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة سطيف ،1المعدؿ.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  145المؤرخ في  10مارس  ،2016المعدؿ والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  13جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

 قشي الخير عزايزية رابح ستر الرحماف عبد المالؾ بزالة عبد العزيز عويسي مصطفى خشة لخضر بغدوس عبد القادر لعرابة مصطفى حجاج عمر بف سميماف نور الديف -نويصر عبد المالؾ

األستاذ طاىر حجار

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

القطاع

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكمف بالمالية،
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
الوزير المكمف بالتجارة،
الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،
الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  800مؤرخ في  16جويمية  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم
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  252-09المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ،
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 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 الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ طبقا لمجدوؿ
الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  16جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 -1األعضاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم

االسم والمقب
-

شريط رابح
غاشي اسماعيل
كادي كريـ
ريغي الشريف
رزقي اعمر
بف يزار نجيب
بمعيد دمحم صالح الديف
بمعياضي سعيد
جبيمي دمحم
مدبب نصيرة
بف شيخ زىية
بميل بوعالـ
عميؾ كريمة

-2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
-

لعالوي خالد
أبو القاسـ دالؿ
تيماجر نريماف
بف عربية رياض
مراد بوطاجيف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

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

الصفة
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 و اإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،
ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية،
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،
ممثمة الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،
ممثمة الوزير المكمف باالتصاؿ.
الييئة

ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف
عف

سمؾ
سمؾ
سمؾ
سمؾ
سمؾ

األساتذة
األساتذة
األساتذة
األساتذة
األساتذة

لقسـ الصحافة،
لقسـ عموـ اإلعالـ،
المساعديف،
المساعديف،
المشاركيف،
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-

سمواني أسماء
لونسي رفيق
دكاكرة سامي
بسكري أسماء

ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثمة منتخبة عف الطمبة.

عضو
عضو
عضو
عضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  801مؤرخ في  16جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  82المؤرخ في  13فيفري 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىران ،المعدل

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  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 المرسوـ التنفيذي رقـ  85-17المؤرخ في  18جمادى االولى عاـ  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف ،الى مدرسة
عميا لإلقتصاد بوىراف ،

 وبمقتضى القرار رقـ  82المؤرخ في  13فيفري سنة  2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف،المعدؿ.
يـقـــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ  82المؤرخ في  13فيفري ،2016المعدؿ ،والمػذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  16جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
-

سنوسي دمحم
بف عودة أيوب
سميماني ارزقي
طويل عبد القادر
عثماني يحيى

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىران
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

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،

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ػ 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 ػػػ 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 ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػػ
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قـرار رقم  802مؤرخ في  16جويمية  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180 -17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  477-91المػػؤرخ فػػي  7جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1412الموافػػق  14ديسػػمبر سػػنة ،1991المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  396-11الم ػػؤرخ ف ػػي  28ذي الحج ػػة ع ػػاـ  1432المواف ػػق  24ن ػػوفمبر س ػػنة ،2011والػػذي يحػػدد القػػانوف األساسػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي والتكنولػػوجي ،ال سػػيما
المادة  21منو،

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

يــقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  21مف المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ
 1432الموافق  24نوفمبر سنة  ،2011والمذكور أعاله ،تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس

العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية كما يأتي:
 بالنسبة لباحثي المركز:
عباس
أوشيش حماش
بومعراؼ
بودلعة لعماري
م ّكي
كبير
نياري
جيدور
زغار

مراد
كريمة،
آسيا،
حبيبة،
صميحة،
بف عيسى،
حورية،
عبد الكريـ،
حمزة.

رئيسا،

 بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز:
مسعودي،
الحواس
الطاىر،
ميمة
الطاىر،
لوصيف
مينية،
قرتي
حسينة.
عمياف
 بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج:
أنيسة،
داودي
بوعبد هللا،
لعبيدي
عبد الكريـ،
عوفي
نعماف عبد الحميد.
بوقرة
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 األعضاء بحكم القانون:
مريبعي

خربوش

بمخضر

الشريف

عبد الرحماف

أحمد

مدير المركز،

مدير وحدة بحث،

مدير وحدة بحث.

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

حرر بالجزائر في  16جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  803مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم التاريخ وعمم األثار بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
ػاء عم ػػى محض ػػر انتخ ػػاب ممّثم ػػي األس ػػاتذة بالمجن ػػة العممي ػػة لقس ػػـ الت ػػاريخ وعم ػػـ األث ػػار بكّمي ػػة العم ػػوـ اإلنس ػػانية
 وبن ػ لالمؤرخ في  14مارس ،2017
واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 وعمـ األثار بكمّية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة العربي التبسي  -تبسة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ األثار بكمّية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
المادة ّ :2
بجامعة العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  803المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم التاريخ وعمم األثار بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب
عبد الوىاب شاللي
فريد نصر هللا
بوبكر حفع هللا
صالح حيمر
ميا عيساوي
الذوادي فرادي
بف أعطى هللا عبد الرحمف
عسوؿ صالح

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  804مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم عموم اإلعالم واالتصال بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
ػاء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػوـ اإلعػػالـ واالتصػػاؿ بكّميػػة العمػػوـ اإلنسػػانية
 وبنػ لالمؤرخ في  14مارس ،2017
واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية العموـ اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكّمية العموـ اإلنسانية
المادة ّ :2
واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  804المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم عموم اإلعالم واالتصال بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
لدمية عابدي
1
رئيس القسـ
بدر الديف مسعودي
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عمي سمطاني
3
رضواف بمخيري
أستاذ محاضر قسـ "أ"
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
عبد الغني بوزياف
5
أستاذ محاضر قسـ ""ب"
منير طبي
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
راضية قراد
7
منصر ىاروف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
8
بف ميدي مرزوؽ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  805مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم عمم النفس بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
ػاء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػـ الػػنفس بكّميػػة العمػػوـ اإلنسػػانية واالجتماعيػة
 وبنػ لالمؤرخ في  14مارس ،2017
بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر
المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
العربي التبسي تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
المادة ّ :2

العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  805المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم عمم النفس بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بمخيري سميمة
عبادلية أحمد
حديداف خضرة
شتوح فاطمة
بميوشات الشافعي
برينيس عبد الكريـ
رزقي رشيد

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  806مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم المكتبات بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
ػاء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ المكتبػػات بكّميػػة العمػػوـ اإلنسػػانية واالجتماعي ػة
 وبنػ لالمؤرخ في  14مارس ،2017
بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر
المادة األولى :تطبيلقا 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 المكتبات بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
العربي التبسي -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المكتبات بكمّية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
المادة ّ :2

العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  806المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم المكتبات بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بادي سوىاـ
1
رئيس القسـ
بوزياف عبد الغني
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عموي ىند
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
الحمزة منير
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
شعباف جماؿ
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بوطورة أكرـ
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
خديجة ألـ
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
شفرور عائشة
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
زيات ليميا
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم  807مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
ػاء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكّميػػة العمػػوـ اإلنسػػانية واالجتماعيػة بجامعػػة العربػػي
 وبنػ لالمؤرخ في  14مارس ،2017
التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر
المادة األولى :تطبيلقا 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 واالجتماعية بجامعة العربي
التبسي تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي
المادة ّ :2

 تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسةّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ممحـــق بالقــرار رقم
الرقم االسم والمقـب
 1خالد حامد
 2حفع هللا بوبكر
 3بخوش الصديق
 4بمخيري رضواف
 5عبد الغني بوزياف
 6مسعودي بدر الديف
 7نصر هللا فريد
 8جفاؿ نور الديف
 9عبادلية أحمد
 10عاشور مولدي
 11بادي سوىاـ
 12عابدي لدمية
 13شاللي عبد الوىاب
 14صوالحية منير
 15بمخيري سميمة
 16بولمعيزفريد
 17جماؿ شعباف
 18بوطورة اكرـ
 19سمطاني عمي
 20حيمر صالح
 21بروقي وسيمة
 22بمغيث دمحم الطيب
 23منصر ىاروف
 24حفع هللا بوبكر
 25سيواف دنيا

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 807المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي -تبسة
الصفـة
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع
ّ
عميد الكّمية
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة
نائبة العميد المكّمفة بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيسة قسـ المكتبات
رئيس قسـ عموـ اإلعالـ و االتصاؿ
رئيس قسـ التاريخ وعمـ األثار
رئيس قسـ عمـ االجتماع
رئيس لقسـ عمـ النفس
رئيس لقسـ الفمسفة
رئيس الّمجنة العممية لقسـ المكتبات
رئيس الّمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ و االتصاؿ
رئيس الّمجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ األثار
رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفمسفة
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المكتبات
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المكتبات
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ اإلعالـ و االتصاؿ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ التاريخ وعمـ األثار
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  808مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم عمم االجتماع بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكّميػة العمػوـ اإلنسػانية واالجتماعيػة
 لالمؤرخ في  14مارس ،2017
بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر
المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
العربي التبسي -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
المادة ّ :2

بجامعة العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  808المؤرخ في  18جويمية  ،2017الذي ّ
لقســم عمم االجتماع بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

صوالحية منير
جفاؿ نور الديف
بمغيث سمطاف
براؾ خضرة
مييوبي نور الديف
بخوش الصديق
بورزؽ نوار
مطالوي الربيع

بوطورة كماؿ

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  809مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم الفمسفة بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
 لالمؤرخ في  14مارس ،2017
العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي
التبسي -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمّية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
المادة ّ :2
العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  809مؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم الفمسفة بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6

االسم والمقـب

بولمعيز فريد
عاشور مولدي
مالؾ سماح
شاوي رياض

بودف وردة
معط هللا أحمد

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 "ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  810مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم اليندسة الميكانيكية بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ػؤرخ فػي  22جػواف  2011الػذي يح ّػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ
 وبموجب القرار رقـ  447الم ّاليندسة الميكانيكية بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة تبسة،
ػاء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة الميكانيكيػػة بكّميػػة العمػػوـ والتكنولوجيػػا
 وبنػ لالمؤرخ في  14مارس ،2017
بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر
المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
العربي التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
المادة ّ :2
العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  810المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم اليندسة الميكانيكية بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بمعزيزية عبد الناصر
عقوف رابح

حناشي دمحم الطاىر
مدوكي رمزي
بمغالـ حاج
معاليـ مداني
العوادي بوزيد

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم  811مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لكّميـة العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممػي لكّميػة
المؤرخ في  22جواف  2011الذي ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 444العموـ والتكنولوجيا بجامعة تبسة،
ػاء عمػى محضػػر انتخػاب ممّثمػي األسػػاتذة بػالمجمس العممػي لكّميػػة العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعػػة العربػي التبسػػي -
 وبن للمؤرخ في  24أفريل ،2017
تبسة ا ّ

يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي  -تبسة
المادة ّ :2
 ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسةّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقم  811المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لكّميـة العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي -تبسة

الرقم االسم والمقـب

 1قدري العربي
 2الوافي مسعود
 3حركاتي اليادي
 4لوجاني عبد الحق
 5غود البورغ سياـ
 6نويوة اسماعيل
 7مطاطمة سمير
 8عثمانية جماؿ
 9بوالزرد فاتح
 10عقوف رابح
 11بوزنادة العيد
 12لعور دمحم الصالح
 13غرزولي لزىر
 14بالعزيزية عبد الناصر
 15ذيب جالؿ
 16قارة دمحم
 17طرشاف لزىر
 18حناشي دمحم الطاىر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المنجمية
ّ
عميد الكّمية
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة

نائبة العميد المكّمفة بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيسة قسـ اليندسة المنجمية
رئيس قسـ العموـ و التكنولوجيا
رئيس قسـ اليندسة الكيربائية
رئيس قسـ اليندسة المعمارية
رئيس لقسـ اليندسة المدنية
رئيس لقسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المنجمية

رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المنجمية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ
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 19رويمي أحمد
 20نينوح طارؽ
 21شنيخر صالح
22
23
24
25
26
27

طالب منية
كريـ منصور
مصابحية عمي
سوفي يوسف
مدوكي رمزي
دىاـ صبيرينة

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  812مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم ىندسة المناجم بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
ػؤرخ فػي  22جػواف  2011الػذي يح ّػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ
 وبموجب القرار رقـ  446الم ّىندسة المناجـ بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة تبسة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميػة لقسػـ ىندسػة المنػاجـ بكّميػة العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعػة
 لالمؤرخ في  13مارس ،2017
العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 المناجـ بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة العربي
التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة المناجـ بكمّية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
المادة ّ :2
العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  812المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم ىندسة المناجم بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

بوزنادة العيد
غود البورغ سياـ
قدري العربي
عولمي الزبير
نويوة اسماعيل
بف غازي زياد
طالب منية
ىواـ عالء
عطية موسى

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  813مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم اليندسة المدنية بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ

ػؤرخ فػي  22جػواف  2011الػذي يح ّػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ
 وبموجب القرار رقـ  445الم ّاليندسة المدنية بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة تبسة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنيػة بكّميػة العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعػة
 لالمؤرخ في  14مارس ،2017
العربي التبسي  -تبسة ّ

يـــقــــــّرر
المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة العربي
التبسي تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
المادة ّ :2
العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  813المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم اليندسة الميكانيكية بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

لعور دمحم الصالح
بوالزرد فاتح
نينوح طارؽ
رويمي احمد
مصابحية عمي
سمطاف دمحم رضا
بوطقطوقة جماؿ
مسعود فريد
حميداف حميدة

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  814مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم اليندسة المعمارية بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
ػاء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة المعماريػػة بكّميػػة العمػػوـ والتكنولوجيػػا
 وبنػ لالمؤرخ في  13مارس ،2017
بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر
المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
العربي التبسي  -تبسة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
المادة ّ :2
العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  814المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم اليندسة المعمارية بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

غرزولي لزىر
عثمانية جماؿ
منصوري الصادؽ
بمعربي لخضر
حكيمي دمحم األميف
احريز عاطف
فارس عمي
سعيداف لخضر
طرطار نسيمة

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  815مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم اليندسة الكيربائية بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ

ػؤرخ فػي  22جػواف  2011الػذي يح ّػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ
 وبموجب القرار رقـ  447الم ّاليندسة الكيربائية بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة تبسة،
ػاء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة الكيربائيػػة بكّميػػة العمػػوـ والتكنولوجيػػا
 وبنػ لالمؤرخ في  15مارس ،2017
بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر
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المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
العربي التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
المادة ّ :2
العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  815مؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم اليندسة الكيربائية بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
ذيب جالؿ
1
رئيس القسـ
مطاطمة سمير
2
أستاذ
شنيخر صالح
3
أستاذ محاضر قسـ"أ"
سوفي يوسف
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عويش عبد العزيز
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
ىواـ لطفي
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
معياش ىشاـ
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف داكير حكيـ
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  816مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم الحقوق بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة بالعممية لقسػـ
 وبموجب القرار رقـ 475المؤرخ في  16جويمية  2011الذي ّ
ّ
الحقوؽ بكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تبسة،
وبناء عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ الحقػوؽ بكّميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية بجامعػة
 لالمؤرخ في  15مارس ،2017
العربي التبسي  -تبسة ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـــقــــــّرر
المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة العربي
التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة العربي
المادة ّ :2
التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  816المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم الحقوق بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة العربي التبسي  -تبسة

الرقم
1
2
3
4
5
6

االسم والمقـب

بف طيبة صونيا
عزز ىدى
ىادفي بشير
موسى نورة
فرحي ربيعة
مالؾ وردة

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  817مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم العموم السياسية بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة بالعممية لقسػـ
 وبموجب القرار رقـ 476المؤرخ في  16جويمية  2011الذي ّ
ّ
العموـ السياسية بكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تبسة،
ػاء عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ العمػوـ السياسػية بكّميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسػػية
 وبن لالمؤرخ في  16ماي ،2017
بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـــقــــــّرر
المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
العربي التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
المادة ّ :2
العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
6

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
بالقــرار رقم  817المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم العموم السياسية بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
عطية ادريس
رئيس القسـ
بف حدة باديس
أستاذ محاضر قسـ "ب"
البار اميف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أزرواؿ يوسف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
سعدي عبد المجيد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
محمود دريدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  818مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم عموم المادة بكّميـة العمـوم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
يحدد القائمة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ
 وبموجب القرار رقـ 179المؤرخ في  16جويمية  2011الذي ّ
ّ
عموـ المادة بكّمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة تبسة،
وبناء عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ عمػوـ المػادة بكّميػة العمػوـ الدقيقػة وعمػوـ الطبيعػة
 لالمؤرخ في  9مارس ،2017
والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
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يـــقــــــّرر
المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة
بجامعة العربي التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمّية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة
المادة ّ :2

بجامعة العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  818المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم عموم المادة بكّميـة العمـوم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

بومعالي عبد المالؾ
حركاتي ابراىيـ
بشيري عبد الرشيد
بف أحمد مرزوؽ
شماـ فيصل
رواؽ النواري
بوديار عبيد
شاوش ياسيف
طق دمحم األميف

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
قـرار رقم  819مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
عموم األرض والكون بكّميـة العمـوم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
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يحدد القائمة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ
 وبموجب القرار رقـ 442المؤرخ في  16جويمية  2011الذي ّ
ّ
عموـ األرض والكوف بكّمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة تبسة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ عمػوـ األرض والكػوف بكّميػة العمػوـ الدقيقػة وعمػوـ
 لالمؤرخ في  9مارس ،2017
الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة
والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكمّية العموـ الدقيقة وعموـ
المادة ّ :2
الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  819المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقسم عموم األرض والكون بكّميـة العمـوم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

فيدي شمس الديف
قفايفية عمار
بومزبر عبد الرحمف
بعمي فتحي
قوايدية العياشي
صغير كريمة
ضفافمية نبيل
جبنوف براىيـ
عوف منيرة

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
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
قـرار رقم  820مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
البيولوجيا التطبيقية بكّميـة العمـوم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
ػاء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ البيولوجيػػا التطبيقيػػة بكّميػػة العمػػوـ الدقيقػػة وعمػػوـ
 وبنػ لالمؤرخ في  9مارس ،2017
الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا التطبيقية بكّمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة
والحياة بجامعة العربي التبسي -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا التطبيقية بكمّية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة
المادة ّ :2
والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  820المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقسم البيولوجيا التطبيقية بكّميـة العمـوم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

روابحي رشيد
بوسكيف سميرة
جابري بمقاسـ
طالب سميمة
مشاي عبد الباسط
تومي نسيمة
بمبل زينب
زياني سوسف
بمقندوز كريمة

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
قـرار رقم  821مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
بيولوجيا الكائنات الحية بكّميـة العمـوم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ بيولوجيا الكائنات الحية بكّمية العموـ الدقيقة وعموـ
 لالمؤرخ في  9مارس ،2017
الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 بيولوجيا الكائنات الحية بكّمية العموـ الدقيقة وعموـ
الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيولوجيا الكائنات الحية بكّمية العموـ الدقيقة وعموـ
المادة ّ :2
الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  821المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقسم بيولوجيا الكائنات الحية بكّميـة العمـوم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي -تبسة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
جبار فوزية
1
رئيسة القسـ
جالب سياـ
2
أستاذ محاضرة قسـ "أ"
نفار سعاد
3
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
مكاحمية دمحم الناصر
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
منصر فؤاد
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بوجابي صونيا
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
سواحي ىناء
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
حيوف صوريا
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
لحمر الممكي
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم  822مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لكّميـة العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممػي لكّميػة
المؤرخ في  22جواف  2011الذي ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 441العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة تبسة،
ػاء عمػػى محضػػر انتخػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػي لكّميػػة العمػػوـ الدقيقػػة وعمػوـ الطبيعػػة والحيػػاة بجامعػػة
 وبن لالمؤرخ في  12أفريل ،2017
العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة
العربي التبسي -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة العربي
المادة ّ :2
التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسةّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقم  822المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لكّميـة العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي -تبسة

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

قوايدية العياشي
بف خذير دمحم لطفي
ربيعي بمقاسـ
جدي شوقي
عصاـ بف ذيب

حركاتي ابراىيـ
قفايفية عمار
بوسكيف سميرة
جالب سياـ
تيف سمير
زراعي عبد الرحمف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

مصف األستاذية عف قسـ عموـ األرض والكوف
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
ّ
عميد الكّمية

نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيسة قسـ الرياضيات واإلعالـ األلي
رئيس قسـ عموـ المادة
رئيس قسـ عموـ األرض والكوف
رئيسة قسـ البيولوجيا التطبيقية
رئيسة لقسـ بيولوجيا الكائنات الحية
رئيس لقسـ عموـ الطبيعة والحياة
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ األلي
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

بومعالي عبد المالؾ رئيس الّمجنة العممية لقسـ عموـ المادة
رئيس الّمجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف
فيدي شمس الديف
رئيس الّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا التطبيقية
روابحي رشيد
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ بيولوجيا الكائنات الحية
جبار فوزية
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا التطبيقية
مشاي عبد الباسط
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا التطبيقية
طالب سميمة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ بيولوجيا الكائنات الحية
معمـ سييل
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ بيولوجيا الكائنات الحية
نفار سعاد
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ األلي
بف جنة حكيـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ األلي
ىواـ كماؿ
ّ
بف احمد مرزوؽ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ المادة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ المادة
بشيري عبد الرشيد
ّ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ األرض والكوف
بومزير عبد الرحمف ممثّل األساتذة ذوي
ّ
نايت حمود دمحم الشريف ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
العيمش لخضر
مدير مخبر بحث
شماـ فيصل

قواسمية عبد الكريـ
ضفافمية نبيل
بعمي فتحي
لعور دمحم رضا
جابري بمقاسـ
زروالي حمة

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  823مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لقسـم المغة واألدب العربي بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة بالعممية لقسػـ
 وبموجب القرار رقـ 897المؤرخ في  16أكتوبر  2014الذي ّ
ّ
المغة واألدب العربي بكّمية اآلداب والمغات بجامعة تبسة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكّمية اآلداب والمغات بجامعة
 لالمؤرخ في  14فيفري ،2017
العربي التبسي  -تبسة ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 بكمّية اآلداب والمغات بجامعة العربي
التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكّمية اآلداب والمغات بجامعة
المادة ّ :2

العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  823المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقســم المغة واألدب العربي بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

عمر زرفاوي
بالؿ محي الديف
حبيمة الشريف
زيواف فاتح
غريبي صالح
قدور سالط
عبد الواحد رحاؿ
بمقاسـ رحموف

عبد الجبار ربيعي

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم  824مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لكّميـة اآلداب والمغات بجامعة العربي التبسي -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمفالمتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ػؤرخ فػػي  16أكتػػوبر  2014الػػذي يحػ ّػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي
 وبموجػػب القػرار رقػػـ  896المػ ّلكّمية اآلداب والمغات بجامعة تبسة،
وبناء عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لكّميػة اآلداب والمغػات بجامعػة العربػي التبسػي تبسػة
 لالمؤرخ في 14فيفري ،2017
ّ
يـــقــــــّرر
المادة األولى :تطبيلقا 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 اآلداب والمغات بجامعة العربي التبسي تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة العربي التبسي تبسة ،وفلقا
المادة ّ :2
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسةّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقم  824المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لكّميـة اآلداب والمغات بجامعة العربي التبسي -تبسة

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

زيواف فاتح
جبايمي الطيب
ذويب عز الديف

طاىر عمر
محي الديف بالؿ
دماف اسماعيل
دايرة صالح
زرفاوي عمر
خادـ ىشاـ
براىمي حميمة
سالط قدور
رحموف بمقاسـ
خميف عبد القادر
ضيف عائشة

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي
ّ
عميد الكّمية
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة

نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية
رئيس قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
رئيس لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية
رئيسة لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم  825مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
لكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
ػؤرخ فػػي  15أكتػػوبر  2014الػػذي يحػ ّػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي
 وبموجػػب الق ػرار رقػػـ  898المػ ّلكّمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة تبسة،
ػاء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األس ػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكّميػػة االقتصػػادية والعمػػوـ التجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير
 وبنػ لالمؤرخ في  4أفريل ،2017
بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
بجامعة العربي التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة
المادة ّ :02
العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :03يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسةّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقم  825المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي -تبسة

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

1

براىمي زرزور

3

عيواج مختار

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ
عميد الكّمية

مسعوداف ىادية

نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية

عميروش عبد الكريـ

رئيس قسـ عموـ التسيير

بنشوري عيسى

رئيس قسـ العموـ االقتصادية

2
4
5
6
7
8
9

بوزنادة العيد

قوجيل الطاىر
العيفة دمحم

مشير الوردي

 10سمايمي نوفل
 11دريس يحي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة
رئيس قسـ العموـ التجارية

رئيس قسـ العموـ المالية والمحاسبة

رئيس لقسـ التعميـ األساسي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
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 12عمامرة ياسمينة

 13أيت يحي سمير
 14عولمي بسمة

 15بخوش مديحة
 16شريط كماؿ

 17بيموؿ لطيفة

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ

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

 18عثمانية عثماف

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

 21لحواسنية وسيمة

مسؤولة المكتبة

 19قاطر فارس
 20جنينة عمر

مدير مخبر بحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
قـرار رقم  826مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
عموم التسيير بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
ػاء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػوـ التسػػيير بكّميػػة العمػػوـ االقتصػػادية والعمػػوـ
 وبنػ لالمؤرخ في  5افريل ،2016
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 بكمّية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية

وعموـ التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمّية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية
المادة ّ :2
وعموـ التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

األستاذ طاىر حجار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  826المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقسم عموم التسيير بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

دريس يحي
عميرش عبد الكريـ
جدي شوقي
بوعالؽ نواؿ
بخوش مديحة
محرز صالح
براجي صباح

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
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم
قـرار رقم  827مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
االقتصادية بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ
 لالمؤرخ في  5افريل ،2016
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي التبسي -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ
المادة ّ :2
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  827المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقسم العموم االقتصادية بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

ايت يحي سمير
بنشوري عيسى
الوافي الطيب
مقاويب منصف
رايس فضيل
مشير الوردي
عثمانية عثماف

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،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
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم
قـرار رقم  828مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
التجارية بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ العمػوـ التجاريػة بكّميػة العمػوـ االقتصػادية والعمػوـ
 لالمؤرخ في  5افريل ،2016
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية
وعموـ التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ
المادة ّ :2
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  828المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
لقسم العموم التجارية بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

سمايمي نوفل
قوجيل الطاىر
عيواج مختار
عولمي بسمة
عمامرة ياسمينة
زايدي عبد السالـ
عمري سامي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،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
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم
قـرار رقم  829مؤرخ في  18جويمية ّ ،2017
المالية والمحاسبة بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في 7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ الماليػة والمحاسػبة بكّميػة العمػوـ االقتصػادية
 لالمؤرخ في  14نوفمبر ،2016
والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة ّ
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيلقا 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 بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكّمية العموـ االقتصادية
المادة ّ :2
والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة  ،وفلقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي  -تبسة ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
ممحــق بالقــرار رقم  829المؤرخ في  18جويمية  2017الذي ّ
العموم المالية والمحاسبة بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي  -تبسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

عمامرة ياسمينة
العيفة دمحم
يوسفي رفيق
زرفاوي عبد الكريـ
حميمي سارة
طبيب عبد السالـ
قتاؿ عبد العزيز
زرقي عمار

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  18جويمية  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعـة البميـدة 2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى األم ػػر رق ػػـ  03-06الم ػػؤرخ ف ػػي  15جويمي ػػة س ػػنة  ،2006المتض ػػمف الق ػػانوف األساس ػػي الع ػػاـ لموظيف ػػةالعمومية،

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

 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  303-82المػ ػػؤرخ فػ ػػي  11سػ ػػبتمبر سػ ػػنة  ،1982المتعمػ ػػق بتسيي ػ ػػر الخػ ػػدماتاإلجتماعية،

 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  77-13المػػؤرخ فػػي  30جػػانفي سػػنة  ،2013المحػػدد لصػػالحيات وزيػػر التعمػػيـالعالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  162-13المؤرخ في  15أفريل سنة  ،2013المتضمف إنشاء جامعػة البميدة،2

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  24أفريل سنة  ،2017المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمػي األساتػذة فػي لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة البميػدة،2

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  24أفريل سنة  ،2017المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػػاب لممثمػػي العم ػػاؿ فػػي لجنػػةالخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة البميػدة،2

 نظػ ػ ػ ػ ػ ار لممحضػػر المػػؤرخ فػػي  24أفريػػل سػػنة  ،2017المتضػػمف تشػػكيمة أعضػػاء لجنػػة الخػػدمات اإلجتماعيػػة لػػدىجامعة البميػدة،2

يـــقــــــّرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة البميػدة،2
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:
 -01بوبقيرة دمحم،
 -04صامت دمحم،
 -07شماني عيسى،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -02مزوغ عادؿ،
 -05مكي سمير،
 -08ممبوس ياسيف،

 -03كويحل فاروؽ،
 -06ريغي فتحي،
 -09مكركب ابراف دمحم،
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األعضاء اإلضافيون:
 -01حشادي سمير،

 -02شيخ حبيبة،

 -03بف حميمة نور الديف،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعػة البميػدة ،2بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ
العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  18جويمية  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعـة دمحم بوضياف المسيمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى األم ػػر رق ػػـ  03-06الم ػػؤرخ ف ػػي  15جويمي ػػة س ػػنة  ،2006المتض ػػمف الق ػػانوف األساس ػػي الع ػػاـ لموظيف ػػةالعمومية،

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

 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  303-82المػ ػػؤرخ فػ ػػي  11سػ ػػبتمبر سػ ػػنة  ،1982المتعمػ ػػق بتسيي ػ ػػر الخػ ػػدماتاإلجتماعية،

 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  77-13المػػؤرخ فػػي  30جػػانفي سػػنة  ،2013المحػػدد لصػػالحيات وزيػػر التعمػػيـالعالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  361-12المؤرخ في  08أكتػوبر سػنة  ،2012يعػدؿ ويػتمـ المرسػوـ التنفيػذي رقػـ 274-01المؤرخ في  18سبتمبر سنة  ،2001المتضمف إنشاء جامعػة المسيمة،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  03جويمية سنة  ،2017المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمػي العمػػاؿ فػي لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة المسيمة،

 نظػ ػ ػ ػػ ار لممحضػػر الم ػػؤرخ فػػي  04جويميػػة سػػنة  ،2017المتضم ػػف ف ػػرز األص ػوات اإلنتخ ػػاب لممثم ػػي األسات ػػذة ف ػػيلجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة المسيمة،

 نظ ػ ػ ػ ػ ار لممحضػػر المػػؤرخ فػػي  10جويميػػة سػػنة  ،2017المتضػػمف تشػػكيمة أعضػػاء لجنػػة الخػػدمات اإلجتماعيػػة لػػدىجامعة المسيمة،

يـــقــــــّرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة دمحم بوضياؼ المسيمػة،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:
 -01دحماني دمحم،
 -04حصباية دمحم،
 -07بف حميدة رضواف،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -02جعيجع مجيد،
 -05بف عيسى فاتح توفيق،
 -08بشيري حمزة،

 -03مكفس عبد المالؾ،
 -06برباش سامي،
 -09ىمتالي حساف،
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األعضاء اإلضافيون:
 -01غضباف جموؿ،

 -02زارد وليد،

 -03بودور مبروؾ،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعػة دمحم بوضياؼ المسيمػة ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18جويمية 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  830مؤرخ في  20جويمية  ،2017يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

 وبمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  10-09المػ ػػؤرخ فػ ػػي  7محػ ػػرـ عػ ػػاـ  1430الموافػ ػػق  4ينػ ػػاير سػ ػػنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  2منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

يـــقــــــّرر

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

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــ ـ ـ

 -1األعضاء المعينون:

اإلسم والمقب

 بف طاطا سمير عبدالسالـ شمس الديف عبد القادر -غريسي شاشوة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  20جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة
الصفة القطاع

رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية،
عضو ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
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-

صغير مريـ
حمانة سمية
يعقوبي دمحم
محي الديف سميماف
ايت دارف يحي
خميفة عيسى
بف زيف دمحم أميف
ذبيح رضواف
عميمي موسى
 -2األعضاء المنتخبون:

االسم والمقب

 عبد هللا موسى -مزوار عبد القادر

 زغواف أدمحم طيطوس فتحي قندوسي عبد الجبار شباب عبد الكريـ شاربي دمحم طيبي نصر الديف قندوسي بومديف بف براىيـ جماؿ -دحماني فاطمة زىرة

ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ،
عضو ممثل الوالي.
الصفة الييئة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل

منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية،
منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا،
منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات والفنوف،
منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،

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

عف األساتذة لكمية العموـ ،
عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
عف الطمبة،
عف الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  23جويمية  2017يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسـة العميـا لألساتـذة بشـار

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى األم ػػر رق ػػـ  03-06الم ػػؤرخ ف ػػي  15جويمي ػػة س ػػنة  ،2006المتض ػػمف الق ػػانوف األساس ػػي الع ػػاـ لموظيف ػػةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيػةوكيفية تمويميا،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  303-82المػ ػػؤرخ فػ ػػي  11سػ ػػبتمبر سػ ػػنة  ،1982المتعمػ ػػق بتسيي ػ ػػر الخػ ػػدماتاإلجتماعية،
 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  77-13المػػؤرخ فػػي  30جػػانفي سػػنة  ،2013المحػػدد لصػػالحيات وزيػػر التعمػػيـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  182-15المػػؤرخ فػػي  28جويميػػة سػػنة  ،2015المتضػػمف إنشػػاء مدرسػػة عميػػالألساتذة ببشار،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  09جويمية سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة في لجنةالخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة العميا لألساتذة بشػار،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  09جويمية سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػػاب لممثمػي العمػاؿ فػي لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة العميا لألساتذة بشػار،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ فػي  09جويميػة سػنة  ،2017المتضمػػف تشػكيمة أعضػػاء لجنػػة الخػدمات اإلجتماعيػػة لػػدىالمدرسػة العميا لألساتذة بشػار،

يـــقــــــّرر

المـادة األولى :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة العميا لألساتذة بشػار،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:
 -01جعطوط أحمد عبد الجبار -02 ،بف حمادي عبد الوىاب،
 -04حباب محمود،
 -07جرادة زىير،

األعضاء اإلضافيون:
 -01دوحة دمحم،

 -05بوىاللة أدمحم،
 -08بادمحم مميكة،

 -03دفة أحمد،

 -06دوكي بوبكر،

 -02بف العباس عبد الغني،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمف السيػد مديػر المدرسػة العميا لألساتذة بشػار ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  23جويمية 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  23جويمية  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى كميـة عمـوم الطبيعيـة والحيـاة جامعـة وىـران1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى األم ػػر رق ػػـ  03-06الم ػػؤرخ ف ػػي  15جويمي ػػة س ػػنة  ،2006المتض ػػمف الق ػػانوف األساس ػػي الع ػػاـ لموظيف ػػةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيػةوكيفية تمويميا،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  303-82المػ ػػؤرخ فػ ػػي  11سػ ػػبتمبر سػ ػػنة  ،1982المتعمػ ػػق بتسيي ػ ػػر الخػ ػػدماتاإلجتماعية،
 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  77-13المػػؤرخ فػػي  30جػػانفي سػػنة  ،2013المحػػدد لصػػالحيات وزيػػر التعمػػيـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-17المؤرخ في  15فيفري سػنة  ،2017يػتمـ المرسػوـ رقػـ  211-84المػؤرخفي  18أوت سنة  ،1984المتعمق بتنظيـ جامعػة وىراف 1وسيرىا،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ فػي  05أفريػل سػنة  ،2017المتضػمف فػػرز األصػوات اإلنتخػػاب لممثمػي العمػاؿ فػي لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى كميػة عموـ الطبيعة والحياة جامعػة وىػراف،1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  24أفريل سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػػاب لممثمػي األسػاتذة فػي لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى كميػة عموـ الطبيعة والحياة جامعػة وىػراف،1

 نظػ ػ ػ ػ ػ ػ ار لممحضػ ػػر الم ػ ػػؤرخ فػ ػػي  27أفريػ ػػل سػ ػػنة  ،2017المتضم ػ ػػف التشػ ػػكيمة النيائيػ ػػة ألعض ػ ػػاء لجن ػ ػػة الخدم ػ ػػاتاإلجتماعيػة لػدى كميػة عموـ الطبيعة والحياة جامعػة وىػراف،1
يـــقــــــّرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كميػة عموـ الطبيعة والحياة جامعة وىراف،1
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:
 -01شحرور فيصل،
 -04قموش دمحم مصطفى،
 -07بوراسي ىوارية،
األعضاء اإلضافيون :
 -01شامي أمينة،

 -02موريدة فتحي،
 -05بف عيسى نور الديف،

 -03موفق سميـ،
 -06عقاب الطيب،

 -02موفق سعدوف فتيحة،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد عميػد كميػة عموـ الطبيعة والحياة جامعة وىراف ،1بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  23جويمية 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  24جويمية  ،2017يتضمن إنشاء األقسام المكونة
قـرار رقم ّ 831
لكمية العموم والعموم التطبيقية لدى جامعة البويرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

 وبمقتضػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رقػػـ  241-12الم ػػؤرخ ف ػػي  14رج ػػب عػػاـ  1433المواف ػػق  4يوني ػػو س ػػنة ،2012والمتضمف إنشاء جامعة البويرة ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  124المؤرخ في  4مارس  ،2013المتضمف إنشػاء األقساـ المكونة لكمية العموـ والتكنولوجيالدى جامعة البويرة،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء
األقسػاـ المكونػة لكمية العموـ والعموـ التطبيقية – جامعة البويرة.
المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ والعموـ التطبيقية -جامعة البويرة -األقساـ التالية:
 قسـ الرياضيات، قسـ الكيمياء، قسـ الفيزياء، قسـ اإلعالـ اآللي، قسـ اليندسة المدنية، قسـ اليندسة الكيربائية، قسـ ىندسة الطرائق، قسـ اليندسة الميكانيكيةالمادة  :3يمغى القرار رقـ  124المؤرخ في  4مارس  2013و والمذكور أعاله.
المادة  :4يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  24جويمية  ،2017يعدل القـــرار رقم  772المؤرخ في  08جويمية 2017
قـرار رقم ّ 832
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد التكنولوجيا لدى جامعة البويرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

 وبمقتضػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رقػػـ  241-12الم ػػؤرخ ف ػػي  14رج ػػب عػػاـ  1433المواف ػػق  4يوني ػػو س ػػنة ،2012والمتضمف إنشاء جامعة البويرة،

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

 وبمقتضى القػ ػرار رقـ  772المؤرخ فػي  08جويميػة  ، 2017والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيػد التكنولوجيػالدى جامعة البويرة.

يـــقــــــّرر

المادة األولى :تعدؿ المادة  2مف القػ ػرار رقـ  772المؤرخ في  08جويمية  ، 2017والمذكور أعاله ،كما يأتي:
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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"المادة  :2تنشأ لدى معيد التكنولوجيا – جامعة البويرة– األقساـ التالية:
 قسـ التكنولوجيا الكيميائية الصناعية، قسـ ىندسة المياه،المادة  :2يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  833مؤرخ في  24جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  143المؤرخ في  04أفريل  2012الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفيػػػذي رق ػػـ  137-98الم ػػؤرخ فػ ػػي  6مح ػػرـ ع ػػاـ  1419الموافػ ػػق  3م ػػايو سػػػنة ،1998والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا السيما المادة  9منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  143المؤرخ في  04أفريل  ،2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالةالوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ،المعدؿ.

يـــقــــــّرر

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  143المؤرخ في  04أفريل  ،2012المعدؿ ،والمذكور أعاله،

وتحرركما يأتي:
" المادة األولى(.........................:بدوف تغيير)...................................
يعيف بصفتيـ أعضاء في مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
رئيسا
 السيد ياسع نور الديف ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، السيد أولصاب عمراف ،ممثل الوزير المكمف بالمالية، السيد ممواح حساف ،ممثل وزير الدفاع الوطني، السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيدة بوتيرة شيرزاد ،ممثمة الوزير المكمف بالطاقة، السيدة سيد عمي وردية زوجة كوديل ،ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، السيدة سعيداني رشيدة ،ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، السيد بوسعيد فيصل ،ممثل عف مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"،(SPA AGRODIV) ، -السيد عزري يحي ،ممثل عف الديواف الوطني لمبحث الجيولوجي والمنجمي،(SPA ORGM) ،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 السيدة شارب شافية ،ممثمة عف مجمع إمتاؿ شركة ذات أسيـ،(IMETAL SPA) ، السيد خوجة دمحم ،ممثل عف شركة تسيير مساىمات الدولة لألشغاؿ العمومية،(SGP SINTRA) ، السيد بوارشة سميـ ،ممثل الغرفة الوطنية لمفالحة، السيدة حشاد فاطمة الزىراء ،ممثمة الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، السيد عوفاف نبيل ،مدير عاـ لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة، السيدة زعاتري اماؿ ،مديرة عامة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا، السيد بمميدي عبد الحفيع ،مدير عاـ لممعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية"،المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  24جويمية  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعـة البميـدة " 1سعـد دحمـب"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى األم ػػر رق ػػـ  03-06الم ػػؤرخ ف ػػي  15جويمي ػػة س ػػنة  ،2006المتض ػػمف الق ػػانوف األساس ػػي الع ػػاـ لموظيف ػػةالعمومية،

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

 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  303-82المػ ػػؤرخ فػ ػػي  11سػ ػػبتمبر سػ ػػنة  ،1982المتعمػ ػػق بتسيي ػ ػػر الخػ ػػدماتاإلجتماعية،

 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  77-13المػػؤرخ فػػي  30جػػانفي سػػنة  ،2013المحػػدد لصػػالحيات وزيػػر التعمػػيـالعالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  79-17المؤرخ في  15فيفري سنة  ،2017يتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 137-89المؤرخ في  01أوت سنة  ،1989المتضمف إنشاء جامعػة البميدة،1

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  06جواف سنة  ،2017المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمػي األساتػذة فػي لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة البميػدة،1

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  06جواف سنة  ،2017المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػػاب لممثمػػي العم ػػاؿ فػػي لجنػػةالخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة البميػدة،1

 نظ ػ ػ ػ ػ ار لممحضػػر المػػؤرخ فػػي  19جويميػػة سػػنة  ،2017المتضػػمف تشػػكيمة أعضػػاء لجنػػة الخػػدمات اإلجتماعيػػة لػػدىجامعة البميػدة،1

يـــقــــــّرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة سعد دحمب البميػدة،1
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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األعضاء الدائمون :
 -01بف دحماف شايبي،
 -04بنود سميـ،
 -07بربارة عبد السالـ،
األعضاء اإلضافيون:
 -01إبراىيمي سنيمة،

 -02ميداوي رزيقة،
 -05لعريبي حسيبة،
 -08عاشور رابح،

 -03باؿ إلياس،
 -06بمميمود رابح،
 -09بوقطاية حسيف،

 -02بف عتو أدمحم،

 -03حارش مصطفى،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعػة سعد دحمب البميػدة ،1بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24جويمية 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  25جويمية  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة سطيـف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى األم ػػر رق ػػـ  03-06الم ػػؤرخ ف ػػي  15جويمي ػػة س ػػنة  ،2006المتض ػػمف الق ػػانوف األساس ػػي الع ػػاـ لموظيف ػػةالعمومية،

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

 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  303-82المػ ػػؤرخ فػ ػػي  11سػ ػػبتمبر سػ ػػنة  ،1982المتعمػ ػػق بتسيي ػ ػػر الخػ ػػدماتاإلجتماعية،

 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  77-13المػػؤرخ فػػي  30جػػانفي سػػنة  ،2013المحػػدد لصػػالحيات وزيػػر التعمػػيـالعالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  84-95المػػؤرخ فػػي  22مػػارس سػػنة  ،1995المتضػػمف إنشػػاء الػػديواف الػػوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيػذي رقػـ  312/03المػؤرخ فػي  14سػبتمبر سػنة

،2003

 بمقتضى القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في  17فيفري سنة  ،2016يعػػدؿ ويػتمـ الق ػرار الػوزاري المشتػػرؾ المػػؤرخف ػػي  22ديس ػػمبر س ػػنة  ،2004المتض ػػمف إنش ػػاء م ػػديريات الخ ػػدمات الجامعي ػػة وتحدي ػػد مقرى ػػا وقائم ػػة اإلقام ػػات
الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

 نظػ ػ ػ ػ ػ ػ ار لممحضػ ػػر الم ػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جػ ػ ػواف سػ ػػنة  ،2017المتضم ػ ػػف التشػ ػػكيمة النيائيػ ػػة ألعضػ ػػاء لجن ػ ػػة الخدم ػ ػػاتاإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدمات الجامعية سطيػف،

يـــقــــــّرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية مديرية الخدمات الجامعية سطيػف،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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األعضاء الدائمون:
 -01بولقرع مراد،
 -04مرعاف رشيد،
 -07سمماف لزىر،
األعضاء اإلضافيون:
 -01رحماني عبد الحكيـ،

 -02عوادي عبد الرحماف،
 -05خبشاش عبد الغاني،
 -08ىدار العياشي،

 -03عبعوب فوزي،
 -06قجالي عثماف،
 -09بف الشيخ دمحم،

 -02حماشي عبد النصير،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية سطيػف ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  25جويمية 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسات ال ّتعميم العالي
المؤرخ في  27جويمية ،2017
قـرار رقم 835
ّ
يتضمن تأىيل ّ
ّ
لسنة الجامعية 2018-2017
لضمان ال ّتكوين لنيل شيادات الميسانس والماستر بعنوان ا ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28رجب عاـ  1438الموافق  25مايو سنة ،2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 208-01ّ
2001الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ فػي  24جمادى الثّانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذي رقػـ 279-03ّ
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 2003واّلذي ّ
المؤرخ فػي 11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنػة 2005
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذي رقـ 299-05ّ
يحدد مياـ المركز الجامعي والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
واّلذي ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19أوت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
و
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذي رقػـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
يحدد صالحيات وزير التّعميـ العالي والبحث العممي،
واّلذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في 9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
واّلذي ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  1564المؤرخ في  05أكتوبر  2016يتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارسالعميا حسب الميداف ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طوري
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

145

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
 وبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أبريل  2015وّ
وصالحياتيا وسيرىا،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  17جويمية .2017يـقـــــرر

مؤسسات التّعميـ العالي لضماف التّكويف لنيل شيػادات الميسانس و/أو
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل ّ
السنة الجامعية  2018-2017طبقا لممحق ىذا القرار.
الماستر بعنواف ّ
المادة  :2تطبق أحكاـ ىذا القرار ابتداء مف السنة الجامعية  2018-2017بالنسبة لمطمبة المسجميف في السنة

األولى ماستر
المادة  :3يخضع الطمبة المسجميف لنيل شيادة الماستر عند تاريخ سرياف ىذا القرار ،كل حسب تخصصو ،ألحكاـ
ق اررات التأىيل التي توافق التكوينات التي خضعت لممطابقة والمواءمة ،تمحق الق اررات التي تبقى سارية
المفعوؿ الي نياية سنة  2019-2018بيذا القرار.
المادة  :4تمغى الق اررات المذكورة في المادة  3أعاله ابتداء مف السنة الجامعية 2020-2019
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
مؤسسات التّعميـ العالي ّ
المادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ والتّكويف العالييف ورؤساء ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  27جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

مؤسسات ال ّتعميم العالي
ممحق القرار رقم 835
ّ
المؤرخ في  27جويمية  2017والمتضمن تآىيل ّ
لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 2018-/2017

انًُذاٌ :رَبػُبث وإعالو آنٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت هىارٌ بىيذٍَ نهعهىو وانخكُىنىخُب
انًُذاٌ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أ

َ

ِٛاءِت

M

A

Engineering en
recherche
opérationnelle

M

A

Mathématiques
financières

M

M

A

A

Statistique et
probabilités
appliquées
Recherche
opérationnelle,
management,
risque et
négociation
)(ROMARAIN

Mathématique Appliquées

بحج ػٍّي,
اداسة ػّبي,
ِخبطشة
ِٚفبٚضت

l’arrêté n°208
Harmonisation du 1er juillet
2009

Spécialité

Domaine Filière

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

Mathématiques Informatique

رَبػُبث
وإعالو
أنٍ

Arrêtés des
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت Formations
انخخظض
انشعبت
انعًهُت لزاراث انخكىَُبث
ل/و
أ/و
انًؤههت
ٕ٘ذست في
l’arrêté n°208
ِٛاءِت Harmonisation du 1er juillet
اٌبحٛث
َ
أ
2009
اٌؼٍّيت
l’arrêté n°135
اٌشيبضيبث
ِٛاءِت Harmonisation du 07 aout
َ
أ
اٌّبٌيت
2008
l’arrêté
سيبضيبث االحصبئيبث
n°347du 08
Harmonisation
تطبيميت ٚاالحتّبالث
ِٛاءِت
َ
أ
septembre
اٌتطبيميت
2010
Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

146

بحٛث
اٌؼٍّيبث
ّٔبرج
ٚطشق
ٌٍٕٙذست
ٚاٌبحج

أ

إٌّبرج
اٌؼشٛائيت
ٚاٌتٕبؤ في
اٌبحٛث
اٌؼٍّيت

إػالَ آٌي األحٌائٌة

َ

أ

َ

ِٛاءِت

أ

َ

تأ٘يً

M

l’arrêté n°19 du
31janvier 2012
modifiant
l'annexe de
Harmonisation
l’arrêté n°208
du 01 juillet

A

A

M

2009

/

BioA
Informatique

M

Habilitation

Modélisation
stochastique et
prévision en
recherche
opérationnelle
)(MSPRO

Informatique

المعلوماتٌة

ِٛاءِت

l’arrêté n°19
du 31janvier
2012
modifiant
Harmonisation
l'annexe de
l’arrêté n°208
du 01 juillet
2009

Recherche
 OpérationnelleModèles et
Méthodes pour
l’Ingénierie et la
Recherche (RO)2MIR

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ بخًُزاطج

الميدان

الشعبة

Arrêtés des
الطبيعة الشيادات طبيعة Type Diplôme Nature de Formations
التخصص
ل/م العممية لزاراث انخكىَُبث (A/P) L/M l’opération
أ/م

Domaine Filière

Spécialité

انًؤههت

َ

M

Mathématique

أ

تأ٘يً

/

Habilitation

A

Mathématique
s Informatique

تحٍيً
رَبػُبث
وإعالو سيبضيبث سيبضي
أنٍ
ٚتطبيمبث

Analyse
Mathématique
et Applications

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت لبنًت

Arrêtés des
الطبيعة الشيادات طبيعة Formations
Type Diplôme Nature de
لزاراث
الميدان الشعبة التخصص
(A/P) L/M l’opération
أ/م
ل/م العممية انخكىَُبث
انًؤههت
أنظمة

آلي

آلي

A

اآللي
عموـ
وتكنولوجيا

اإلعالـ

ـ

أ

تأىيل

اآللي

/

Habilitation

A

M

Sciences et
Technologie de
l’information et
de la
Communication

Informatique

واعالم

إعالـ

أ

Système
Informatique

Mathématiques
Informatique

رياضيات

اإلعالـ

ـ

تأىيل

/

Habilitation

M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انطبرف

الميدان

Arrêtés des
الطبيعة الشيادات طبيعة Formations
الشعبة التخصص
العممية لزاراث انخكىَُبث
ل/م
أ/م
انًؤههت

Informatique

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Système
Informatique
Intelligent

Mathématiques
Informatique

رَبػُبث إػالَ
وإعالو آنٍ آٌي

أظّت
االػالَ
االٌي
اٌزويت

Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

Domaine Filière

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـ ـ
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خبيعت حهًظبٌ
Arrêtés des

الطبيعة الشيادات طبيعة Type Diplôme Nature de Formations
التخصص
العممية ق اررات التكوينات (A/P) L/M l’opération
ل/م
أ/م

الميدان

الشعبة

رَبػُبث
وإعالو
آنٍ

سيبضيبث

انًُذاٌ

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
ل/و انعًهُت
أ/و

Domaine Filière

Spécialité

المؤىمة

M

Mathématiques

احتّبالث
ٚإحصبء

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

A

Probabilités
et
statistiques

A

Mathématiques
Informatique

بيٛ
سيبضيبث
تطبيميت

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

Biomathéma
-tique et
applications

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت يظخغبَى

Informatique

تأ٘يً

/

M

Habilitation

P

Réseaux
et
Système

Mathématiques
Informatique

رَبػُبث
شبىبث
وإعالو اػالَ اٌي
ٚأظّت
أنٍ

َ

َ

Arrêtés des
Formations
لزاراث انخكىَُبث
انًؤههت

Type Diplôme Nature de
Domaine Filière Spécialité
(A/P) L/M l’opération

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ غهُشاٌ
Arrêtés des

الميدان

الشعبة

الطبيعة الشيادات طبيعة Type Diplôme Nature de Formations
التخصص
العممية ق اررات التكوينات (A/P) L/M l’opération
ل/م
أ/م

Domaine Filière

Spécialité

المؤىمة

اٌشبىبث
ٚاالٔظّت
اٌّٛصػت

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

إػالَ آٌي

Réseaux et
Systèmes
Distribués

Informati
-que

Mathématiques
Informatique

رَبػُبث
وإعالو
آنٍ

إٌٙذست
سيبضيبث
اٌتفبضٍيت

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Mathéma Géométrie
-tique différentielle

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًُذاٌ :عهىو وحكُىنىخُب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت هىارٌ بىيذٍَ نهعهىو وانخكُىنىخُب

عهىو
وحكُىنىخُب

ٕ٘ذست
اٌطشائك

ٕ٘ذست
اٌطشائك
اٌّبشدة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

َ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

p

Spécialité

Domaine Filière

Génie des
procédés
cryogéniques

Sciences et
Technologi
es
Génie des
procédés

انًُذاٌ

انشعبت

انخخظض

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
habilités
انعًهُت
ل /و
أ /و
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération
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الخبرة
ومراقبة
المواد

َ

َ

تأ٘يً

/

M

Habilitation

M

p

p

Télécommunications

ٕ٘ذست
ِيىبٔيىيت

– متنقلة

َ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

Expertise et
contrôle des
matériaux

Génie
mécanique

اتصبالث
اٌسٍىيت
ٚاٌالسٍىيت

اتصاالت
رادٌو

Communicatio
ns radio
mobile

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بىيزداص

عهىو وحكُىنىخُب
انًُذاٌ

انشعبت

أ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

A

L

Génie
Climatique

Génie Climatique

ٕ٘ذست
اٌتىييف

ٕ٘ذست
اٌتىييف

انًُذاٌ

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
Et Technologies

انشعبت

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de
habilités
انخخظض
(A/P) L/M l’opération
انعًهُت
ل /و
أ /و
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بدبَت

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de
habilités
انخخظض
(A/P) L/M
l’opération
انعًهُت
ل /و
أ /و
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

عهىو وحكُىنىخُب

Electronique

M

Microélectronique

Sciences et
Technologies

ِيىشٚ
إٌىتشٔٚيه
إٌىتشٔٚيه

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

A

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انبهُذة1

عهىو وحكُىنىخُب

اٌتسييش
اٌّستذاَ
ٌٍٕفبيبث
 ٚطشائك
اٌّؼبٌجت

َ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

p

M

Gestion
durable des
déchets et
procédés de
traitement

Génie de
l’environnement

ػٍٚ َٛ
ٕ٘ذست
اٌبيئت

لزار انخكىَُبث
انًؤههت

Spécialité

Domaine Filière

Sciences et
Technologies

انًُذاٌ

انشعبت

Arrêtés des
formations
انطبُعت
Type Diplôme Nature de
انشهبداث ؽبُعت habilités
انخخظض
(A/P) L/M
l’opération
ل /و انعًهُت
أ /و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انًزكش اندبيعٍ حًُزاطج
انًُذاٌ

انشعبت

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de
habilités
انخخظض
(A/P) L/M
l’opération
انعًهُت
ل /و
أ /و
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

Electrotechnique

عهىو وحكُىنىخُب

Electrotechnique

Génie civil

Génie
civil

ٕ٘ذست
ِذٔيت

ٕ٘ذست
ِذٔيت

أ

ل

حؤهُم

/

Habilitation

L

A

Spécialité

Sciences
et Technologies

وٙش ٚتمٕي

وٙشٚ
تمٕي

أ

ل

حؤهُم

/

Habilitation

L

A

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت لبنًت

عهىو وحكُىنىخُب

L

Protection
des
réseaux
électriques

Domaine

Sciences et
Technologies

حّبيت
وٙش ٚتمٕي اٌشبىبث
اٌىٙشببئيت

َ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

P

Spécialité

Filière

Electrotechnique

انًُذاٌ

انشعبت

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de
habilités
انخخظض
(A/P) L/M
l’opération
انعًهُت
ل /و
أ /و
لشاس اٌتىٛيٕبث
اٌّؤٍ٘ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت ورلهت

انًُذاٌ

انشعبت

عهىو وحكُىنىخُب

L

Energies
renouvelables
appliquées

Energies
renouvelables

طبلبث
ِتجذدة
تطبيميت

َ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

P

Spécialité

Domaine Filière

Sciences
et Technologies

طبلبث
ِتجذدة

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de
habilités
انخخظض
(A/P) L/M
l’opération
انعًهُت
ل /و
أ /و
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انىادٌ

انًُذاٌ

انشعبت

عهىو
وحكُىنىخُب

ٕ٘ذست
ِذٔيت

Arrêtés des
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت Type Diplôme Nature de formations
انخخظض
(A/P) L/M
انعًهُت l’opération habilités
ل /و
أ /و

Spécialité

Domaine Filière

لزار انخكىَُبث
انًؤههت

Génie civil

أ

َ

M

Sciences et
Technologies

ِٛاد في
إٌٙذست
اٌّذٔيت

تأ٘يً

/

Habilitation

A

Matériaux en
Génie civil

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت بزج بىعزَزَح

عهىو وحكُىنىخُب

L

Génie des
matériaux

Génie
mécanique

ٕ٘ذست
ِيىبٔيىيت

ٕ٘ذست
اٌّٛاد

أ

ل

تأ٘يً

/

Habilitation

A

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
et Technologies

انًُذاٌ

انشعبت

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de
habilités
انخخظض
(A/P) L/M
l’opération
انعًهُت
ل /و
أ /و
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت وهزاٌ2

انًُذاٌ

انشعبت

انخخظض

عهىو وحكُىنىخُب

M

Maintenance
des
automatismes
et de
l’instrumentat
ion industriels

Génie idustriel

َ

َ

حؤهُم

/

Habilitation

p

Spécialité

Domaine Filière

Sciences et
Technologies

صيبٔت ِؼذاث
ٕ٘ذست اٌتشغيً اآلٌي
صٕبػيت  ٚاالداتيت
اٌصٕبػيت

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de
habilités
(A/P) L/M
l’opération
انعًهُت
ل /و
أ /و
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حهًظبٌ

عهىو وحكُىنىخُب
انًُذاٌ

انشعبت

عهىو وحكُىنىخُب

وٙشٚ
ِيىبٔيه

َ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

P

L

Energies
renouvelables
et Efficacité
énergétique

Energies
renouvelables

طبلبث
ِتجذدة

طبلبث
ِتجذدة
ٚوفبءة
استخذاَ
اٌطبلت

انًُذاٌ

Spécialité

Domaine Filière

Sciences et
Technologies

انشعبت

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de
habilités
انخخظض
(A/P) L/M
l’opération
انعًهُت
ل /و
أ /و
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت يظخغبَى

صيبٔت
صٕبػيت

َ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

P

L

Maintenance
industrielle

Electromécanique

لزار انخكىَُبث
انًؤههت

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
et Technologies

Arrêtés des
formations
انطبُعت
Type Diplôme Nature de
انشهبداث ؽبُعت habilités
انخخظض
(A/P) L/M
l’opération
ل /و انعًهُت
أ /و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت أدرار

عهىو
وحكُىنىخُب
انًُذاٌ

انشعبت

أ

حؤهُم

M

Habilitation

A

Spécialité

Génie des
procédés

ٕ٘ذست
اٌطشائك

ٕ٘ذست
ويّيبئيت

و

/

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Domaine Filière

Génie
chimique

Sciences et
Technologies

انًُذاٌ

انشعبت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
ل /و انعًهُت
أ /و

Arrêtés des
formations
habilités
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ نعٍُ حًُىشُج
Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de
habilités
انخخظض
(A/P) L/M
l’opération
انعًهُت
ل /و
أ /و
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

عهىو وحكُىنىخُب

Electronique

إٔشبء
ٕ٘ذست
ِيىبٔيىيت ِيىبٔيىي

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Instrumentation

Habilitation

M

A

Construction
mécanique

Génie
mécanique

إٌيىتشٔٚيه

Spécialité

Sciences et Technologies

اداتيٗ

أ

َ

تأ٘يً

/

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ يغُُت

عهىو وحكُىنىخُب

أ

تأ٘يً

Hydraulique

Hydraulique

سي

سي

ي

/

L

Habilitation

A

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
et Technologies

انًُذاٌ

انشعبت

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de
habilités
انخخظض
(A/P) L/M
l’opération
انعًهُت
ل /و
أ /و
لزار انخكىَُبث
اٌّؤٍ٘ت

انًُذاٌ :عهىو انًبدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت هىارٌ بىيذٍَ نهعهىو وانخكُىنىخُب
الميدان الشعبة
علوم
المادة

Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

الطبيعة الشهادات طبيعة
التخصص
ل/م العملية
أ/م

كٌمٌاء فٌزٌاء المواد

أ

م

/

مواءمة

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération
M

Harmonisation

A

Spécialité

Domaine Filière

Chimie des
matériaux

Sciences
de la
Chimie
Matières

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بىيزداص

Arrêtés des

الطبيعة الشهادات طبيعة Diplôme Nature de formations
الميدان الشعبة التخصص
L/M
العملية لزار انخكىَُبث l’opération
ل/م
أ/م
انًؤههت

علوم
المادة

كٌمٌاء

كٌمٌاء
تحلٌلٌة

أ

كٌمٌاء
عضوٌة

أ

م
م

تأهٌل
تأهٌل

/
/

Habilitation
Habilitation

M
M

Type
)(A/P
A
A

Spécialité

Filière

Chimie
analytique
Chimie
Organique

Chimie

Domaine

Sciences
de la
Matières

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت اندهفت
Arrêtés des

الطبيعة الشهادات طبيعة Diplôme Nature de formations
الميدان الشعبة التخصص
L/M
العملية لزار انخكىَُبث l’opération
ل/م
أ/م

Type
)(A/P

انًؤههت

علوم
المادة

كٌمٌاء

كٌمٌاء
تحلٌلٌة

م

التخصص

الطبيعة الشهادات طبيعة Type Diplôme Nature de formations
العملية لزار انخكىَُبث (A/P) L/M l’opération
ل/م
أ/م

م

/

تأهٌل

M

Habilitation

Filière

Spécialité

Chimie
analytique

P

Chimie

Domaine
Sciences
de la
Matières

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت غزداَت

Arrêtés des

الميدان الشعبة

Filière

Spécialité

Domaine

انًؤههت

علوم
المادة

فٌزٌاء فٌزٌاء طاقوٌة
كٌمٌاء

كٌمٌاء
عضوٌة

الميدان الشعبة

التخصص

ل

أ

ل

أ

/

تأهٌل

/

تأهٌل

Habilitation

L

A

Habilitation

L

A

Physique
énergitique
Chimie
Organique

Sciences Physique
de la
Matières Chimie

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انعهُب نألطبحذة انمبت
Arrêtés des

الطبيعة الشهادات طبيعة Type Diplôme Nature de formations
العملية لزار انخكىَُبث (A/P) L/M l’opération
ل/م
أ/م

Filière

Spécialité

Domaine

انًؤههت

علوم
المادة

فٌزٌاء فٌزٌاء تطبٌقٌة

أ

م

تأهٌل

/

Habilitation

M

A

كٌمٌاء كٌمٌاء المحٌط

أ

م

تأهٌل

/

Habilitation

M

A

Physique
Théorique
Chimie de
l'environnement

Sciences Physique
de la
Matières Chimie

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت ببحُت1

Arrêtés des

الطبيعة الشهادات طبيعة Diplôme Nature de formations
الميدان الشعبة التخصص
L/M
العملية لزار انخكىَُبث l’opération
ل/م
أ/م
انًؤههت

كٌمٌاء
المواد
علوم
كٌمٌاء
المادة
الكٌمٌاء
الفٌزٌائٌة

Type
)(A/P

Spécialité

أ

م

تأهيل

/

Habilitation

M

A

Chimie des
matériaux

أ

م

تأهيل

/

Habilitation

M

A

Chimie
physique

Filière

Chimie

Domaine
Sciences
de la
Matières

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انطبرف
Arrêtés des

الطبيعة الشهادات طبيعة Diplôme Nature de formations
الميدان الشعبة التخصص
L/M
العملية لزار انخكىَُبث l’opération
ل/م
أ/م
انًؤههت

علوم
المادة

كٌمٌاء

كٌمٌاء
تحلٌلٌة

م

أ

/

تأهٌل

M

Habilitation

Type
)(A/P
A

Spécialité
Chimie
analytique

Filière

Chimie

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine
Sciences
de la
Matières

خبيعت حهًظبٌ

الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م
علوم
فٌزٌاء
فٌزٌاء
المادة
طبٌة

م

مواءمة

م

Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

Nature de
l’opération

/

Harmonisation

Type Diplôme
)(A/P
L/M
P

M

Spécialité
Physique
médicale

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Filière

Domaine

Sciences
de la
Physique
Matières

خبيعت أدرار

Arrêtés des

الطبيعة الشهادات طبيعة Type Diplôme Nature de formations
Spécialité
الميدان الشعبة التخصص
)(A/P
L/M
العملية لزار انخكىَُبث l’opération
ل/م
أ/م

Filière

Domaine

انًؤههت

علوم
فٌزٌاء
فٌزٌاء
المادة
المواد

أ

ل

تأهٌل

/

Habilitation

L

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

A

Physique
des
Matériaux

Sciences
de la
Physique
Matières
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انًُذاٌ :هُذطت يعًبرَت ،عًـزاٌ ويهٍ انًذَُت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت اندشائز 1

قرار التكوينات
انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
و /أ
ل /و

المؤىمة

انعًهُت Arrêtés des
formations
habilités

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة

معمارية

أ

ل

Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

Mise en
conformité

ِطببمت

A

L

Spécialité

Filière

Domaine

Architecture

Architecture

AUMV

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بدبَت

قرار التكوينات

انًُذاٌ

انشعبت

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

انخخظ انطبُعت الشهادات ؽبُعت
ل /و
و /أ
انعًهُت
ص
ىندسة

معمارية

أ

ل

المؤىمة
Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M
l’opération Arrêtés des
formations
habilités
Mise en
conformité

ِطببمت

A

L

Spécialité

Filière

Domaine

AUMV Architecture Architecture

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حُشٌ وسو

انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
ل /و
و /أ
انعًهُت

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة

معمارية

أ

ل

قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Mise en
conformité

ِطببمت

A

L

Spécialité

Filière

Domaine

AUMV Architecture Architecture

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت األغىاؽ

قرار التكوينات

انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
انعًهُت
ل /و
و /أ

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة

معمارية

أ

ل

المؤىمة
Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M
l’opération Arrêtés des
formations
habilités
Mise en
conformité

ِطببمت

L

A

Spécialité

Filière

Domaine

AUMV Architecture Architecture

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انبهُذة 1

انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
انعًهُت
ل /و
و /أ

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة

معمارية

أ

ل

قرار التكوينات
المؤىمة
Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M
l’opération Arrêtés des
formations
habilités
Mise en
conformité

ِطببمت

L

A

Spécialité

Filière

Domaine

AUMV Architecture Architecture

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت خُدم
قرار التكوينات
انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
ل /و
و /أ
انعًهُت

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة
معمارية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أ

ل

ِطببمت

المؤىمة
Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M
l’opération Arrêtés des
formations
habilités
Mise en
conformité

L

A

Spécialité

Filière

Architecture Architecture

Domaine

AUMV

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـ
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خبيعت حبظـت
قرار التكوينات

انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
ل /و
و /أ
انعًهُت

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة
معمارية

ل

أ

المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Mise en
conformité

ِطببمت

L

Spécialité

A

Filière

Domaine

AUMV Architecture Architecture

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت أو انبىالٍ
قرار التكوينات

انًُذاٌ

هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ
انًذَُت

انشعبت

انخخظض

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انعًهُت
و /أ
ل /و

حظُُز
انخمُُبث
انحؼزَت

تسيير المدف

أ

ل

ِطببمت

ىندسة حضري

أ

ل

ِطببمت

ىندسة معمارية

أ

ل

ِطببمت

هُذطت
يعًبرَت

المؤىمة

Arrêtés des
formations
habilités

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Mise en
conformité

L

Mise en
conformité
Mise en
conformité

Spécialité

Gestion des
villes

A

Filière

GTU

L

A

Génie urbain

L

A

Architecture Architecture

Domaine

AUMV

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت عُببت
قرار التكوينات

انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
ل /و انعًهُت
و /أ

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة
معمارية

أ

ل

المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M
l’opération

Mise en
conformité

ِطببمت

A

L

Spécialité

Filière

Architecture Architecture

Domaine

AUMV

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت ططُـف 1
قرار التكوينات

انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
انعًهُت
ل /و
و /أ

هُذطت
يعًبرَت ،هُذطت
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة
معمارية

أ

ل

المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M l’opération

Mise en
conformité

ِطببمت

A

L

Spécialité

Filière

Domaine

AUMV Architecture Architecture

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت لبنًت
قرار التكوينات

انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
انعًهُت
ل /و
و /أ

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة
معمارية

أ

ل

ِطببمت

المؤىمة
Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M l’opération Arrêtés des
formations
habilités

Mise en
conformité

L

A

Spécialité

Filière

Domaine

AUMV Architecture Architecture

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت ببحُت 1
قرار التكوينات

انًُذاٌ

هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ
ويهٍ انًذَُت

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
انعًهُت
و /أ
ل /و

ىندسة

هُذطت
يعًبرَت معمارية

ل

أ

المؤىمة
Type Diplôme Nature de
Arrêtés
des
(A/P) L/M l’opération

Spécialité

Filière

Domaine

formations
habilités

Mise en
conformité

ِطببمت

L

Architecture Architecture

A

AUMV

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بظكزة
قرار التكوينات

انًُذاٌ

انشعبت
حظُُز
انخمُُبث
انحؼزَت
هُذطت
يعًبرَت

تسيير
المدف
ىندسة
معمارية

أ

ل

ِطببمت

Mise en
conformité

L

A

Gestion des
villes

GTU

أ

ل

ِطببمت

Mise en
conformité

L

A

Architecture Architecture

Arrêtés des
formations
habilités

AUMV

هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ
انًذَُت

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انخخظض
ل /و انعًهُت
و /أ

المؤىمة

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M l’opération

Spécialité

Filière

Domaine

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـ

خبيعت يظُهت
قرار التكوينات

انًُذاٌ

هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ
انًذَُت

انشعبت

انخخظض

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انعًهُت
و /أ
ل /و

تسيير المدف

ل

حظُُز
انخمُُبث
انحؼزَت

ىندسة

عًزاٌ

عًزاٌ

أ

حضري

المؤىمة

Arrêtés des
formations
habilités

ِطببمت

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M l’opération
Mise en
conformité

L

أ

ل

ِطببمت

Mise en
conformité

L

أ

ل

ِطببمت

Mise en
conformité

L

Spécialité
Gestion des
villes

A

Génie urbain

A

Urbanisme

A

Filière

GTU

Domaine

AUMV

Urbanisme

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت لظُطُُت 3

قرار التكوينات

انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
انعًهُت
و /أ
ل /و
تسيير
المدف

هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ
ويهٍ
انًذَُت

حظُُز
انخمُُبث
انحؼزَت

ىندسة

حضري

هُذطت ىندسة
يعًبرَت معمارية

ل

أ

ِطببمت

المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération
Mise en
conformité

L

Spécialité

Filière

Domaine

Gestion des
villes

A

أ

ل

ِطببمت

Mise en
conformité

L

A

Génie urbain

م

ل

ِطببمت

Mise en
conformité

L

P

Gestion
durable des
déchets en
milieu urbain

أ

ل

ِطببمت

Mise en
conformité

L

A

Architecture

GTU
AUMV

Architecture

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بشبر

انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
انعًهُت
ل /و
و /أ

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة

معمارية

أ

ل

ِطببمت

قرار التكوينات
المؤىمة
Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M
l’opération Arrêtés des
formations
habilités

Mise en
conformité

L

A

Spécialité

Filière

Domaine

AUMV Architecture Architecture

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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خبيعت يظخغبَى

انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
انعًهُت
ل /و
و /أ

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة

أ

معمارية

ل

قرار التكوينات
المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Mise en
conformité

ِطببمت

A

L

Filière

Spécialité

Domaine

AUMV Architecture Architecture

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حهًظـبٌ
انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات
انشعبت انخخظض
ل /و
و /أ

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة

أ

معمارية

ل

ؽبُعت
انعًهُت

قرار التكوينات
المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M
l’opération

Mise en
conformité

ِطببمت

A

L

Filière

Spécialité

Domaine

AUMV Architecture Architecture

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انعهىو و انخكُهىخُب وهزاٌ
قرار التكوينات

انًُذاٌ

انطبُعت الشهادات ؽبُعت
انشعبت انخخظض
انعًهُت
ل /و
و /أ

هُذطت
هُذطت
يعًبرَت،
عًـزاٌ ويهٍ يعًبرَت
انًذَُت

ىندسة

أ

معمارية

ل

ِطببمت

المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

/

Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M
l’opération

Mise en
conformité

A

L

Filière

Spécialité

Architecture Architecture

Domaine

AUMV

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًُذاٌ :عهىو األرع وانكىٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت اندهفت
Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث انًؤههت

علوم األرض والكون

خغزافُب و حهُئت اإللهُى

أ

M

A

Villes,
dynamique
spatiale et
gestion

L

A

Aménagemen
t du
Territoire

Géographie et
aménagement du
Territoire

اٌتٙيئت
االلٍيّيت

ي

Arrêté n°:
ِطببمت 161 du 1
Juillet 2009

Mise en
conformité

Spécialité

Sciences de la
Terre et de
l’Univers

الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م
اٌّذْ
Arrêté n° 777
,اٌذيٕبِيىيت
ِٛاءِت Harmonisation du 7 Octobre
َ
أ
اٌّجبٌيت
2013
ٚاٌتسييش
Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت خُالنٍ بىَعبيت خًُض يهُبَت
الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م

عهىو األرع وانكىٌ

خُىنىخُب

جيٌٛٛجيب
إٌّٙذط
ٚاٌجيٛتمٕيت

أ

َ

M

A

Géologie de
l’environnement

M

A

Géologie de
l’ingénieur et
Géotechnique

Géologie

جيٌٛٛجيـــب
اٌّحيـــظ

أ

َ

Arrêté n° 581
ِٛاءِت du 04 sept
2011
Arrêté n° 138
ِٛاءِت Harmonisation du 07 aout
2008
Arrêté n° N°
ِٛاءِت Harmonisation 138 du 07
aout 2008
Harmonisation

M

A

Hydrogéologie

Sciences de la Terre et
de l’Univers

٘يذسٚ
جيٌٛٛجيــب

أ

َ

Arrêtés des
formations
لشاس اٌتىٛيٕبث اٌّؤٍ٘ت

Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت حُشٌ وسو
Arrêtés des
formations
يٕبثٛلشاس اٌتى
اٌّؤٍ٘ت

Ressources
minérales,
Géomatériaux
et
Environnement

A

M

Arrêté n° 324
du 01
Harmonisation
/10/2012

Hydrogéologie

A

M

Harmonisation du 09 /08/

Géologie des
bassins
sédimentaires

A

M

Harmonisation du 24 /09/

Arrêté n° 979
2016

Arrêté n° 637
2013

الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
العملية
م/ل
م/أ

مواءمة

م

أ

مواءمة

م

أ

مواءمة

م

أ

موارد
, معدنٌة
جٌومواد
وبٌئة
هٌدرو
جٌولوجٌــا
جٌولوجٌا
األحواض
الرسوبٌة

علوم األرض و الكون

Spécialité

Nature de
l’opération

جٌولوجٌا

Sciences
de la
Terre et
de
l’Univers

Géologie

Domaine Filière

Type Diplôme
(A/P)
L/M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت هىارٌ بىيذٍَ نهعهىو وانخكُىنىخُب

Géologie

م

أ

موارد
,معدنٌة
جٌومواد
وبٌئة
هٌدرو
جٌولوجٌــا

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

Arrêté n°
208 du
01/07/2009

مواءمة

م

أ

A

M

Harmonisation

Arrêté n°
347 du
08/09/2010

مواءمة

م

أ

جٌولوجٌا
األحواض
الرسوبٌة

A

M

Harmonisation

Arrêté n°
326 du
01/10/2012

مواءمة

م

أ

تكتونٌك

A

M

Harmonisation

Arrêté n°
135 du
07/08/2008

مواءمة

م

أ

جٌودٌنامٌكٌة
الغالف
الصخري

A

M

Harmonisation

Arrêté n°
208 du
01/07/2009

مواءمة

م

أ

جٌولوجٌا
المهندس
والجٌوتقنٌة

A

M

Arrêté n°
536 du
Harmonisation
15/07/2014

P

M

Harmonisation

Aménagement
Urbain

A

M

Villes,
dynamique
spatiale et
gestion

A

M

Harmonisation

Hydrologie,
climatologie et
territoire

A

M

Harmonisation

M

Tectonique
Géodynamique
de la
lithosphère
Géologie de
l’ingénieur et
Géotechnique
Géosciences
Marines et
ingénierie
côtière
Géologie des
hydrocarbures

Géographie et aménagement du
Territoire

مواءمة

الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
العملية
م/ل
م/أ

A

Géologie des
bassins
sédimentaires

Sciences de la Terre et de l’Univers

Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث
انًؤههت
Arrêté n°
135 du
07/08/2008

Hydrogéologie

158

Nature de
l’opération

Géomorphologie

A

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

مواءمة

م

أ

 علوم-جٌو
بحرٌة و
هندسة
ساحلٌة

مواءمة

م

م

جٌولوجٌا
المحروقات

مواءمة

م

أ

Arrêté n°
347 du
08/09/2010

مواءمة

م

أ

Arrêté n°
536 du
15/07/2014

مواءمة

م

أ

Manque
arrêté.
Master
Harmonisation
fonctionnel
depuis 2008

مواءمة

م

أ

Arrêté
N°323 du
07/09/2010
Arrêté n°
693 du
Harmonisation
24/09/2013

التهٌئة
الحضرٌة
المدن
الدٌنامٌكٌة,
المجالٌة
والتسٌٌر
هٌدرولوجٌا
 مناخ و,
إقلٌم

علوم األرض و الكون

Ressources
minérales,
Géomatériaux et
Environnement

Type Diplôme
(A/P)
L/M

جٌولوجٌا

Spécialité

جغرافٌا و تهٌئة اإلقلٌم

Domaine Filière

جٌومورفولو
جٌا

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
العملية
ل/م
أ/م

التهٌئة
اإلقلٌمٌة

أ

م

مواءمة

تهٌئة سٌاحٌة
و تراث

أ

م

مواءمة

أ

م

مواءمة

أ

م

مواءمة

أ

م

مواءمة

م

م

مواءمة

م

م

تأهٌل

اإلنسان
البٌئة و
اإلقلٌم
جٌوفٌزٌاء
تطبٌقٌة
جٌوفٌزٌاء

جٌوفٌزٌاء
خزانات
وهندسة
الجٌودٌزٌاء
وعلم
الخرائط

Arrêté n°
208 du
01/07/2009

Spécialité

M

A

Aménagement
rural

M

A

Aménagement
régional

M

A

Harmonisation

M

A

Harmonisation

M

A

M

A

M

P

Réservoirs et
Engineering

M

P

Géodésie et
Cartographie

Arrêté n°
135 du
07/08/2008
Arrêté n°639
Harmonisation /09/ 4du 0
2013
Arrêté
Harmonisation n° 536 du
15/07/2014

Habilitation

/

Domaine Filière

Aménagement
touristique et
patrimoine
Homme,
environnement
et territoire
Géophysique
Appliquée
Géophysique

Géophysique

التهٌئة
الرٌفٌة

أ

م

مواءمة

Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث
انًؤههت
Arrêté n°
693 du
Harmonisation
24/09/2013
Arrêté n°
759 du
Harmonisation
12/08/2014
Arrêté n°
909 du
Harmonisation
03/10/2015

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ حًُزاطج
الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م
علوم األرض
والكون

جيولوجيا

Harmonisation

A

M

Hydrogéologie

Géologie

أ

Arrêté n° 764
مواءمة
du
12/08/2014

Nature de
l’opération

Sciences de
la Terre et
de l’Univers

هٌدرو
جٌولوجٌــا

م

Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث انًؤههت

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انشهف
الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م
علوم األرض
والكون

جيولوجيا

م

M

Géologie

Arrêté n°
مواءمة Harmonisation 1039 du 09
Aout 2016

A

Géologie des
bassins
sédimentaires

Sciences de la
Terre et de
l’Univers

جٌولوجٌا
األحواض
الرسوبٌة

أ

Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث انًؤههت

Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انظذَك بٍ َحٍ خُدم
الميدان الشعبة

الطبيعة الشهادات طبيعة
التخصص
ل/م العملية
أ/م

Arrêtés des
formations
لشاس اٌتىٛيٕبث اٌّؤٍ٘ت

Nature de
l’opération

علوم األرض و الكون

جٌولوجٌا

جٌولوجٌا
المهندس
والجٌوتقنٌة

أ

م

مواءمة

Arrêté n° 317
du 07.09.2010

Harmonisation

M

A

Hydrogéologie

أ

م

مواءمة

Arrêté n° 126 du
07 aout 2008

Harmonisation

M

A

Géologie de
l’ingénieur et
Géotechnique

Géologie

هٌدرو
جٌولوجٌــا

أ

م

مواءمة

Arrêté n° 548 du
04 septembre
2011

Harmonisation

M

A

Ressources
minérales,
Géomatériaux et
Environnement

Sciences de la Terre et de
l’Univers

موارد معدنٌة,
جٌومواد وبٌئة

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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خبيعت انعزبٍ انخبظٍ –حبظت
الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م

علوم األرض و الكون

جيولوجيا
جغرافيا و تهيئة
اإلقليم

جٌولوجٌا
المهندس
والجٌوتقنٌة

أ

م

التهٌئة
الحضرٌة

أ

م

Arrêté n°
مواءمة Harmonisation 963 09 Aout
2016

Filière

M

A

Hydrogéologie

M

A

Géologie des
bassins
sédimentaires

M

A

Géologie de
l’ingénieur et
Géotechnique

M

A

Géographie et
Aménagement
aménagement
Urbain
du Territoire

Géologie

جٌولوجٌا
األحواض
الرسوبٌة

أ

م

Arrêté n°
مواءمة Harmonisation 121 du 07
Aout 2008
Arrêté n°
مواءمة Harmonisation 121 du 07
Aout 2008
Arrêté n°
890 du 03
Harmonisation
مواءمة
Octobre
2015

Spécialité

Domaine

Sciences de la Terre et de l’Univers

هٌدرو
جٌولوجٌــا

أ

م

Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت أو انبىالٍ

علوم األرض والكون

Géologie

جيولوجيا

جٌولوجٌا
األحواض
الرسوبٌة

أ

م

Arrêté n°
مواءمة
629 du
24/09/2013

Harmonisation

M

A

Géologie des
bassins
sédimentaires

اٌتٙيئت
اٌحضشيت

أ

َ

Arrêté N°
ِٛاءِت
524 du
15/7/2014

Harmonisation

M

A

Aménagement
Urbain

Géographie et
aménagement
du Territoire

خغزافُب و حهُئت
اإللهُى

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences de la Terre et de
l’Univers

الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م

Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت ببخٍ يخخبر عُببت
الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م

علوم األرض و الكون

جيولوجيا
جغرافيا
وتهيئة اإلقليم

التهٌئة
الحضرٌة

Hydrogéologie

أ

م

مواءمة

Arrêté n° 566
Harmonisation
du 04/09/2011

M

أ

م

مواءمة

Arrêté n° 340
du 08/09/2010

Harmonisation

M

A

أ

م

مواءمة

Arrêté n° 89 du
15/09/2007

Harmonisation

M

A

أ

م

مواءمة

Arrêté n° 340
du 08/09/2010

Harmonisation

M

A

أ

م

مواءمة

N° Arrêté n°
211 du
01/07/2009

Harmonisation

M

A

Géologie de
l’environnement
Géologie des
bassins
sédimentaires

Géologie

جٌولوجٌـــا
المحٌـــط
جٌولوجٌا
األحواض
الرسوبٌة

A

Ressources
minérales,
Géomatériaux et
Environnement

Géographie et
Aménagement
aménagement
Urbain
du Territoire

Sciences de la Terre et de l’Univers

موارد
معدنٌة,
جٌومواد
وبٌئة
هٌدرو
جٌولوجٌــا

Arrêtés des
formations
لشاس اٌتىٛيٕبث
اٌّؤٍ٘ت

Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

Filière

Domaine

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حؤهُم خبيعت فزحبث عببص ططُف1
الميدان الشعبة

التخصص

الطبيعة الشهادات طبيعة
ل/م العملية
أ/م

Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث انًؤههت

Nature de
l’opération

جٌولوجٌا

هٌدرو
جٌولوجٌــا
جٌولوجٌا
المهندس
والجٌوتقنٌة

Spécialité

أ

م

مواءمة

Arrêté n° 885 du
03-10-2015

Harmonisation

M

A

Ressources
minérales,
Géomatériaux
et
Environnement

أ

م

مواءمة

Arrêté n° 885 du
03-10-2015

Harmonisation

M

A

Hydrogéologie

أ

م

مواءمة

Arrêté n°304 du
07 -09- 2010

Harmonisation

M

A

Géologie de
l’ingénieur et
Géotechnique

Géologie

علوم األرض و الكون

موارد معدنٌة,
جٌومواد وبٌئة

Type Diplôme
(A/P) L/M

Domaine Filière

Sciences
de la
Terre et
de
l’Univers

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت  8يبٌ  1945لبنًت
الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م
علوم األرض
والكون

جيولوجيا

م

M

Géologie

Arrêté N° 513
du
مواءمة
15/07/2014

Harmonisation

A

Hydrogéologie

Sciences de
la Terre et de
l’Univers

هٌدرو
جٌولوجٌــا

أ

Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث انًؤههت

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بظكزة
Arrêtés des
الطبيعة الشهادات طبيعة
Type Diplôme Nature de
formations
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية لزار انخكىَُبث انًؤههت (A/P) L/M l’opération
أ/م

خغزافُب و حهُئت
اإللهُى
علوم األرض
والكون

A

Géographie et
aménagement
du Territoire

Aménagement
du Territoire

Sciences de la
Terre et de
l’Univers

اٌتٙيئت
االلٍيّيت

أ

ي

Mise en
Arrêté n° :156
ِطببمت
conformité du 01/07/2009

L

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت لبطذٌ يزببذ ورلهت
الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م

علوم األرض و الكون

جيولوجيا

جٌولوجٌا
المحروقات

م

م

جٌولوجٌا
البترول

أ

م

تأهٌل

/

Habilitation

M

A

Géologie des
bassins
sédimentaires

M

P

Géologie des
hydrocarbures

M

A

Géologie
Pétrolière

Géologie

جٌولوجٌا
األحواض
الرسوبٌة

أ

م

Arrêté n° 555
مواءمة
du
04/07/2011
Arrêté n° 523
Harmonisation
مواءمة
du
15/07/2014
Arrêté N°323
Harmonisation
مواءمة
du
07/09/2010
Harmonisation

M

A

Hydrogéologie

Sciences de la Terre et de
l’Univers

هٌدرو
جٌولوجٌــا

أ

م

Arrêtés des
formations
لشاس اٌتىٛيٕبث اٌّؤٍ٘ت

Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2خبيعت يظطفً بٍ بىنعُذ ببحُت

A

Arrêtés des
formations
يٕبث اٌّؤٍ٘تٛلشاس اٌتى

Nature de
l’opération

الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
م العملية/ل
م/أ

Arrêté n° 567 du
04 septembre مواءمة
2011

م

هٌدرو
جٌولوجٌــا

أ

M

Harmonisation

Arrêté n° 483 du
Harmonisation
مواءمة
15 juillet 2014

م

أ

تأهٌل

م

أ

جٌولوجٌا
البترول

جٌولوجٌا
األحواض
الرسوبٌة

Géologie des
bassins
sédimentaires

A

M

Géologie de
l’ingénieur et
Géotechnique

A

M

Habilitation

Aménagement
Urbain

A

M

Harmonisation

Arrêté N° 898
مواءمة
du 03/10/2015

م

أ

التهٌئة
الحضرٌة

A

M

Harmonisation

Arrêté n° 287
مواءمة
du 01/10/2012

م

أ

جٌوماتٌك

A

M

Harmonisation du 01/07/2009

م

أ

تسٌٌراألخطار
واٲلمن
ًالمدن

Géomatique

Gestion des
risques et
sécurité civile

/

Arrêté n° 212

مواءمة

علوم األرض و الكون

Géologie
Géographie et aménagement
du Territoire

Sciences de la Terre et de l’Univers

Hydrogéologie

Type Diplôme
(A/P) L/M

جيولوجيا

Spécialité

جغرافيا و تهيئة اإلقليم

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1خبيعت االخىة يُخىرٌ لظُطُُت
الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
م العملية/ل
م/أ
موارد
,معدنٌة
مواءمة
م
أ
جٌومواد
وبٌئة
هٌدرو
مواءمة
م
أ
جٌولوجٌــا

A

M

Harmonisation

Arrêté n° 296
du 01/10/2012

Hydrogéologie

A

M

Harmonisation

Arrêté n° 296
du 01/10/2012

Géologie de
l’environnement

A

M

Harmonisation

Arrêté n°315
مواءمة
du 06/05/2013

A

M

Arrêté n° 608
Harmonisation
مواءمة
du 24/09/2013

A

M

Harmonisation

A

M

A

Villes,
dynamique
spatiale et
gestion
Aménagement
rural
Hydrologie,
climatologie et
territoire
Aménagement
touristique et
patrimoine
Topographie et
cartographie

أ

جٌولوجٌـــا
المحٌـــط

م

أ

,المدن
الدٌنامٌكٌة
المجالٌة
والتسٌٌر

Arrêté n° 315
مواءمة
du 06/05/2013

م

أ

التهٌئة
الرٌفٌة

Harmonisation

Arrêté n° 315
مواءمة
du 06/05/2013

م

أ

,هٌدرولوجٌا
مناخ وإقلٌم

M

Harmonisation

Arrêté n° 865
مواءمة
du 03/10/2015

م

أ

A

M

Harmonisation

Arrêté n°865
مواءمة
du 03/10/2015

م

أ

A

M

م

أ

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

Arrêté n° 493
مواءمة
du 15/09/2014
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Harmonisation

م

تهٌئة
سٌاحٌة
وتراث
طبوغرافٌا
وعلم
الخرائط

علوم األرض و الكون

Arrêtés des
formations
يٕبث اٌّؤٍ٘تٛلشاس اٌتى

Ressources
minérales,
Géomatériaux et
Environnement

Géomatique
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Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

جيولوجيا

Spécialité

جغرافيا وتهيئة اإلقليم

Géographie et aménagement du Territoire

Sciences de la Terre et de l’Univers

Géologie

Domaine Filière

جٌوماتٌك

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

خبيعت يظطفً ططًبىنٍ يعظكز
الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م
علوم األرض
والكون

جيولوجيا

م

M

Géologie

Arrêté n° 308
du
مواءمة
01/10/2012

Harmonisation

A

Hydrogéologie

Sciences de
la Terre et
de l’Univers

هٌدرو
جٌولوجٌــا

أ

Arrêtés des
formations
لشاس اٌتىٛيٕبث اٌّؤٍ٘ت

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت أبى بكز بهمبَذ حهًظبٌ
Arrêtés des
formations
لشاس اٌتىٛيٕبث اٌّؤٍ٘ت

علوم األرض و
الكون

جيولوجيا

M

2013

جٌولوجٌا
األحواض
الرسوبٌة

م

أ

Arrêté n° 535 du
مواءمة
15 juillet 2014

Harmonisation

A

M

Géologie des
bassins
sédimentaires

Géologie

A

Hydrogéologie

Sciences de la
Terre et de
l’Univers

الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م
هٌدرو
Arrêté n° 638 du
مواءمة Harmonisation 24 septembre
م
أ
جٌولوجٌــا
Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت ابٍ خهذوٌ حُبرث
الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م
علوم األرض
والكون

جيولوجيا

Arrêté n° 636
مواءمة
du
24/09/2013

Harmonisation

A

M

Hydrogéologie

Géologie

أ

Nature de
l’opération

Sciences de la
Terre et de
l’Univers

هٌدرو
جٌولوجٌــا

م

Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث انًؤههت

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت خُالنٍ انُببض طُذٌ بهعببص
الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م
علوم األرض
والكون

جيولوجيا

م

Hydrogéologie

Géologie

Arrêté n° 887
مواءمة Harmonisation du 03 Octobre
2015

M

A

Spécialité

Domaine Filière

Sciences de la
Terre et de
l’Univers

هٌدرو
جٌولوجٌــا

أ

Arrêtés des
formations
قرار انخكىَُبث
انًؤههت

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت وهزاٌ 2
الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م

علوم األرض و الكون

جيولوجيا

المخاطر
الجٌولوجٌة

أ

م

أ

م

Arrêté n°554 du
مواءمة 04 septembre
2011

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Arrêté N°322 du
مواءمة Harmonisation 07 septembre
2010

M

A

Géologie des
bassins
sédimentaires

Harmonisation

M

A

Risques
Géologiques

Géologie

جٌولوجٌا
األحواض
الرسوبٌة

Arrêté n°312 du
مواءمة
01 octobre 2012

Harmonisation

M

A

Hydrogéologie

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

Sciences de la Terre et de
l’Univers

هٌدرو
جٌولوجٌــا

أ

م

Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث انًؤههت

Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

Domaine Filière
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جغرافيا و تهيئة اإلقليم

Habilitation

M

A

Hydrosystèmes
etRessources
en eau

M

A

Villes,
dynamique
spatiale et
gestion

A

Hydrologie,
climatologie et
territoire
Gestion des
risques et
sécurité civile
Géomatique

أ

م

Arrêté n°672 du
مواءمة
09 octobre 2011

أ

م

تأهٌل

أ

م

Arrêté n°312 du
مواءمة
01 octobre 2012

Harmonisation

هٌدرولوجٌا ,
مناخ و إقلٌم

أ

م

Arrête n°625 du
مواءمة 24 septembre
2013

Harmonisation

M

تسٌٌراألخطار
واٲلمن
المدنً

أ

م

Arrêté n° 212
مواءمة
du 01/07/2009

Harmonisation

M

A

جٌوماتٌك

م

م

تأهٌل

M

P

/

Habilitation

/

Géographie et aménagement du
Territoire

جٌودٌنامٌكٌة
الغالف
الصخري
الهٌدرونظم و
الموارد
المائٌة
المدن,
الدٌنامٌكٌة
المجالٌة
والتسٌٌر

Harmonisation

M

A

Géodynamique
de la
lithosphère

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يزكش اندبيعٍ حُذوف
Arrêtés des
formations
لزار انخكىَُبث انًؤههت

Spécialité

علوم األرض والكون

جٌولوجٌا

M

A

Géodynamique de
la lithosphère
Géologie
:Fondamentale
Pétrologie

L

Géologie

M

A

Hydrogéologie

Sciences de la Terre
et de l’Univers

الطبيعة الشهادات طبيعة
الميدان الشعبة التخصص
ل/م العملية
أ/م
هٌدرو
Arrêté n° 917 du
Harmonisation
مواءمة
م
أ
03/10/2015
جٌولوجٌــا
جٌودٌنامٌكٌة
Harmonisation
مواءمة
م
أ
الغالف
الصخري
جٌولوجٌا
Habilitation
تأهٌل
ل
أساسٌة :علم
الصخور
Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًُذاٌ :عهىو انطبُعت وانحُبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انبىَزة
الميدان
عموـ
الطبيعة
والحياة

الشعبة

التخصص

Type
الطبيعة الشهادات طبيعة Nature de Arrêtés des
L/M
)(A/P
ل/م العممية l’opération formations
أ/م

عموـ ِىشٚبيٌٛٛجيب
تطبيميت
بيولوجية

أ

َ

اٌتأ٘يً

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
de la
Microbiologie
Sciences
A
nature et
appliquée
Biologiques
de la vie

M Habilitation

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت غزداَت
انًُذاٌ
ػٍَٛ
اٌطبيؼت
ٚاٌحيبة

انشعبت
ػٍَٛ
فالحيت

Arrêtés
الطبيعة الشهادات ؽبُعت
des
انخخظض
ل/م
أ/م
انعًهُت
formations

إٔتبج
حيٛأي

ػٍ َٛػٍُ األحيبء
اٌذليمت
بيٌٛٛجيت

Type
Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

أ

ي

اٌتأ٘يً

L habilitation

أ

ي

اٌتأ٘يً

L

habilitation

A
A

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
Production
Sciences
Agronomiques
animale
de la
nature et
Sciences
de la vie Biologiques Microbiologie

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-
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خبيعت خًُض يهُبَت
الطبيعة الشهادات ؽبُعت
انخخظض
انًُذاٌ انشعبت
أ/م
ل/م انعًهُت
بيٛتىٌٕٛٛج
ػٍَٛ
يب ٔببتيت
اٌتأ٘يً
ي
أ
اٌطبيؼت بيٛتىٌٕٛٛجيب
ٚتحسيٓ
ٚاٌحيبة
إٌببث

Nature de Arrêtés des
l’opération formations

Type
L/M
)(A/P

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
Biotechnologie
de la
Biotechnologies végétale et
A
nature et
amélioration
de la vie

L Habilitation

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انشهف
انًُذاٌ

انشعبت

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انخخظض
)(A/P
ل/م انعًهُت l’opération formations
أ/م

تشبيت
٘يذسٚبيٌٛٛجيب األحيبء
اٌّبئيت
ػٍ َٛبحشيت ٚلبسيت
اٌطبيؼت
ٚاألسّبن
ٚاٌحيبة
اٌّحيظ
ػٍ َٛفالحيت
ٚاٌّيبٖ

Spécialité

Filière

Domaine

Hydrobiologie

أ

ي

اٌتأ٘يً

L habilitation

A

أ

َ

اٌتأ٘يً

M habilitation

A

Sciences Marine et Aquaculture et
pisciculture
de la
Continentale
nature et
Sciences
de la vie
Eau et
environnement

Agronomiques

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بىيزداص
انًُذاٌ

عموـ
الطبيعة
والحياة

انشعبت

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انخخظض
)(A/P
ل/م انعًهُت l’opération formations
أ/م

عموـ

بيولوجيا

بيولوجية

جزيئية

عموـ
فالحية

إنتاج نباتي
نتاج
حيواني

Spécialité

Filière

أ

ؿ

التأىيل

L Habilitation

A

Sciences
Biologie
Biologiques moléculaire

أ

ؿ

التأىيل

L Habilitation

A

Production
végétale

أ

ؿ

التأىيل

L

Habilitation

A

Sciences
Agronomiques Production
animale

Domaine

Sciences
de la
nature et
de la vie

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حُشٌ وسو
انًُذاٌ

انشعبت

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انخخظض
)(A/P
ل/م انعًهُت l’opération formations
أ/م

بيٛتىٌٕٛٛجيب
ٔببتيت ٚتحسيٓ
بيٛتىٌٕٛٛج
إٌببث
يب
بيٛتىٌٕٛٛجيب
ػٍَٛ
اٌجشحِٛيت
اٌطبيؼت
ٚاٌحيبة
حّبيت إٌببتبث
ػٍ َٛفالحيت
أتبج ٔببتي

ي

اٌتأ٘يً

L Habilitation

أ

ي

اٌتأ٘يً

L Habilitation

أ

ي

اٌتأ٘يً

L Habilitation

أ

Spécialité

Filière

Domaine

Biotechnologie
végétale et
A
Biotechnologies amélioration
Sciences
Biotechnologie
de la
microbienne
nature et
Protection des
de la vie
A
végétaux
Sciences
Agronomiques Production
A
végétale

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انبهُذة
الميدان
عموـ
الطبيعة

الشعبة

Type
الطبيعة الشهادات طبيعة Nature de Arrêtés
des
L/M
التخصص
)(A/P
ل/م العممية l’opération formations
أ/م

بيئة ومحيط بيئة ومحيط

والحياة بيوتكنولوجيا

بيوتكنولوجيا
وصحة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أ
أ

ؿ
ؿ

التأىيل
التأىيل

L Habilitation
Habilitation

L

Spécialité

Filière

Domaine

Ecologie et
Ecologie et
Sciences
A
Environnement environnement
de la
nature et
Biotechnologie
A
de la vie Biotechnologies
et santé
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خبيعت خُدم
الميدان
عموـ
الطبيعة
والحياة

Type
الطبيعة الشهادات طبيعة Nature de Arrêtés des
L/M
التخصص
)(A/P
ل/م العممية l’opération formations
أ/م

الشعبة

العموـ

عموـ

بيولوجية الصيدالنية

أ

التأىيل

ـ

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
de la
Sciences
Sciences
A
nature et Biologiques pharmacologiques
de la vie

M Habilitation

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حبظت
انًُذاٌ

انخخظض

انشعبت

الطبيعة الشهادات ؽبُعت Arrêtés des
انعًهُت formations
ل/م
أ/م

بيٛتىٌٕٛٛج
يب ٔببتيت
بيٛتىٌٕٛٛجيب
ٚتحسيٓ
إٌببث

ػٍَٛ
اٌطبيؼت
ػٍ َٛفالحيت
ٚاٌحيبة

ي

أ

إٔتبج
حيٛأي

ػٍ َٛبيٌٛٛجيت فيضيٌٛٛجيب
اٌبيئت إٌببتي

اٌتأ٘يً

Nature de
l’opération

Type
)(A/P

L/M

Habilitation

A

L

أ

ي

اٌتأ٘يً

Habilitation

L

A

أ

َ

اٌتأ٘يً

Habilitation

M

A

Spécialité

Filière

Domaine

Biotechnologi
Biotechno
e végétale et
-logies
amélioration

Science
s de la Sciences
Production
nature et Agronom
animale
de la vie iques
Sciences
Ecophysiolo
Biologiq
gie végétale
ues

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بزج بىعزَزَح
الميدان

الشعبة
عموـ

عموـ
الطبيعة
والحياة

بيولوجية
عموـ
فالحية

طبيعة Arrêtés
الطبيعة الشهادات
Type
Nature de
des
L/M
التخصص
)(A/P
ل/م العممية l’opération formations
أ/م

عمـ السموـ

ـ

أ

التأىيل

المائية-

ـ

أ

الفالحية

Sciences
Toxicologie A
Biologiques
Sciences
de la
Aménagement
nature et
Sciences
hydroA
de la vie
Agronomiques
agricole

M Habilitation

التييئة
التأىيل

Habilitation

Spécialité

Filière

Domaine

M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انىادٌ
الميدان
عموـ
الطبيعة
والحياة

الشعبة
عموـ
بيولوجية
عموـ
فالحية

Arrêtés
الطبيعة الشهادات طبيعة
des
التخصص
ل/م
أ/م
العممية formations

عمـ السموـ

أ

إنتاج نباتي

ـ
ـ

أ

التأىيل
التأىيل

Type
Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

M Habilitation
M Habilitation

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
Sciences
Toxicologie A
Biologiques
de la
nature et
Sciences
Production
A
de la vie
Agronomiques végétale

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت عُببت
الميدان

الشعبة

طبيعة Arrêtés
الطبيعة الشهادات
Type
Nature de
des
L/M
التخصص
)(A/P
ل/م العممية l’opération formations
أ/م

بيوتكنولوجيا

ػٍَٛ
اٌطبيؼت بيوتكنولوجيا
وتحسيف
ٚاٌحيبة
النبات
نباتية

أ

ي

اٌتأ٘يً

L Habilitation

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
Biotechnologie
de la
Biotechnologies végétale et
A
nature et
amélioration
de la vie

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت ططُف1
الميدان

الطبيعة الشهادات طبيعة
التخصص
أ/م
ل/م العممية

الشعبة

Nature de Arrêtés des
Type
L/M
)(A/P
l’opération formations

Filière

Spécialité

Domaine

بيوتكنولوجيا
عموـ

نباتية

بيوتكنولوجيا

أ

وتحسيف

الطبيعة

التأىيل

ؿ

L

Habilitation

Biotechnologie
Biotechnologies
végétale et
Sciences
amélioration

A

de la
nature et
de la vie

النبات

والحياة
بيئة ومحيط

بيئة ومحيط

أ

ـ

التأىيل

Habilitation

عمـ البيئة

ـ

ـ

التأىيل

Habilitation

M

Ecologie et

A

M

Ecologie et environnement
Environnement

Ecologie

P

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بظكزة
انًُذاٌ

ػٍَٛ
اٌطبيؼت
ٚاٌحيبة

انشعبت

ػٍ َٛفالحيت

ػٍَٛ
بيٌٛٛجيت

انخخظض

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
)(A/P
ل/م انعًهُت l’opération formations
أ/م

بيٛتىٌٕٛٛجيب
ٔببتيت
ٚتحسيٓ
إٌببث

َ

اٌتأ٘يً

َ

M Habilitation

Spécialité

Qualité et
métrologie
appliquée à
l’agronomie

P

اٌؼٍ َٛاٌغببيت

أ

َ

اٌتأ٘يً

M Habilitation

A

Sciences
forestières

ػٍُ اٌطفيٍيبث

أ

َ

اٌتأ٘يً

M Habilitation

A

Parasitologie

Filière

Domaine

Sciences
Sciences
Agronomiques
de la
nature et
de la vie
Sciences
Biologiques

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انًظُهت
الميدان

طبيعة Arrêtés
الطبيعة الشهادات
Type
Nature de
des
L/M
التخصص
)(A/P
ل/م العممية l’opération formations
أ/م

الشعبة

Filière

Spécialité

Domaine

بيوتكنولوجيا
عموـ

بيوتكنولوجيا

نباتية
وتحسيف

الطبيعة

النبات

والحياة

لتغذية
عمـ الغذاء

وعموـ

ؿ

أ

ـ

أ

التأىيل

التأىيل

األغذية

L Habilitation

M Habilitation

Biotechnologie
Biotechnologies végétale et
A
Sciences
amélioration
de la
nature et
de la vie
Sciences
Nutrition et
A

sciences des
aliments

Alimentaires

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بشبر
انًُذاٌ

انشعبت

ػٍَٛ
اٌطبيؼت بيٛتىٌٕٛٛجيب
ٚاٌحيبة

انخخظض
بيٛتىٌٕٛٛجيب
اٌّيىشٚببث

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
أ/م
)(A/P
ل/م انعًهُت l’opération formations

أ

َ

اٌتأ٘يً

M Habilitation

A

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
Biotechn
de la
Biotechnologie
o
microbienne
nature et
-logies
de la vie

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت يعظكز
انًُذاٌ

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انشعبت انخخظض
أ/م
)(A/P
ل/م انعًهُت l’opération formations

ػٍَٛ
اٌطبيؼت
ٚاٌحيبة

بيئت
بيئت
ِٚحيظ ِٚحيظ

ي

أ

اٌتأ٘يً

L Habilitation

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
de la
Ecologie et
Ecologie et
nature et Environnement environnement
de la vie

A

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حهًظبٌ نؼًبٌ
انًُذاٌ

انشعبت

ػٍَٛ
اٌطبيؼت
ٚاٌحيبة

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انخخظض
)(A/P
ل/م انعًهُت l’opération formations
أ/م

َ

إٔتبج ٔببتي

اٌتأ٘يً

َ

Habilitation

P

M

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
de la
Sciences
Production
nature et Agronomiques végétale
de la vie

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حُبرث
انًُذاٌ

انشعبت

ػٍَٛ
اٌطبيؼت
ٚاٌحيبة

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انخخظض
)(A/P
ل/م انعًهُت l’opération formations
أ/م

اٌغزاء
ِٚشالبت
إٌٛػيت

َ

أ

اٌتأ٘يً

M Habilitation

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
Agroalimentaire
de la
Sciences
et contrôle de
nature et Alimentaires
qualité
de la vie

A

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت وهزاٌ 1
انًُذاٌ
ػٍَٛ
اٌطبيؼت
ٚاٌحيبة

انشعبت

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انخخظض
)(A/P
ل/م انعًهُت l’opération formations
أ/م

بيٌٛٛجيب
بيٛتىٌٕٛٛجيب
جضيئيت

ي

أ

اٌتأ٘يً

habilitation

A

L

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
de la
Sciences
Biologie
nature et Biologiques moléculaire
de la vie

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت وهزاٌ نهعهىو و انخكُىنىخُب
انًُذاٌ

انشعبت

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انخخظض
)(A/P
ل/م انعًهُت l’opération formations
أ/م

اٌبستٕت
ٚتٙيئت
ػٍ َٛبيٛتىٌٕٛٛجيب
اٌّسبحبث
اٌطبيؼت
اٌخضشاء
ٚاٌحيبة
اٌٛساحت
ػٍ َٛبيٌٛٛجيت
اٌخٍٛيت

َ

ي

اٌتأ٘يً

L Habilitation

P

َ

َ

اٌتأ٘يً

M Habilitation

P

Spécialité

Filière

Domaine

Horticulture et
aménagements
Sciences
Biotechnologies
des espaces
de la
verts
nature et
de la vie
Sciences
Cytogénétique
Biologiques

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ حُظًظُهج
انًُذاٌ
ػٍَٛ
اٌطبيؼت
ٚاٌحيبة

انشعبت

Arrêtés
الطبيعة الشهادات ؽبُعت
des
انخخظض
ل/م
أ/م
انعًهُت
formations

Type
Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

ػٍَٛ
فالحيت

إٔتبج ٔببتي

أ

َ

اٌتأ٘يً

M Habilitation

A

بيئت ٚ
ِحيظ

حّبيت
األٔظّت
اٌبيئيت

أ

َ

اٌتأ٘يً

M Habilitation

A

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
Production
Sciences
Agronomiques
végétale
de la
nature et Ecologie et Protection des
de la vie Environnement écosystèmes

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انًزكش اندبيعٍ عٍُ حًىشُج
انًُذاٌ

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انخخظض
)(A/P
انعًهُت l’opération formations
ل/م
أ/م

انشعبت

ػٍ َٛاٌطبيؼت ػٍَٛ
بيٌٛٛجيت
ٚاٌحيبة

أ

بيٛويّيبء

اٌتأ٘يً

َ

M habilitation

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
de la
Sciences
Biochimie
nature et Biologiques
de la vie

A

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ انُعبيت
انًُذاٌ
ػٍَٛ
اٌطبيؼت
ٚاٌحيبة

انشعبت

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انخخظض
)(A/P
ل/م انعًهُت l’opération formations
أ/م

ػٍَٛ
فالحيت
ػٍِ َٛىشٚبيٌٛٛج
بيٌٛٛجيت يب تطبيمي
إٔتبج ٔببتي

أ
أ

ي

اٌتأ٘يً

/

L Habilitation

ي

اٌتأ٘يً

/

L Habilitation

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
Production
Sciences
A
de la Agronomiques végétale
nature et
Sciences
Microbiologie
A
de la vie Biologiques
appliquée

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ انبُغ
انًُذاٌ

انشعبت

Arrêtés
الطبيعة الشهادات ؽبُعت
des
انخخظض
ل/م
أ/م
انعًهُت
formations

ػٍُ اٌبيئت
ػٍَٛ
اٌطبيؼت بيئت ِٚحيظ إٌببتي
ٚاٌّحيظ
ٚاٌحيبة

َ

أ

اٌتأ٘يً

Type
Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
Ecologie
de la
Ecologie et
végétale et
A
nature et Environnement
environnement
de la vie

M Habilitation

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًُذاٌ :اِداة وانهغبث األخُبُت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انبىَزة
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
انعًهُت l’opération formations
م/ل
م/أ

اآلداة
ٌغت
ٚاٌٍغبث
فشٔسيت
األجٕبيت

Type
L/M
)(A/P

عهىو
انهغت

أ

و

حؤهُم

Habilitation

M

A

أدة
وحؼبرة

أ

و

حؤهُم

Habilitation

M

A

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences du
langage

Lettres et
Langue
Langues
française Littérature
Etrangères
et
civilisation

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت اندهفت
انًُذاٌ

انشعبت

اآلداة
ٚاٌٍغبث
األجٕبيت

ٌغت
أجٍيضيت

الطبيعة الشهادات ؽبُعت Arrêtés des
انخخظض
انعًهُت formations
م/ل
م/أ

و

أ

تأ٘يً

Type
Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

M Habilitation

Spécialité

Filière

Domaine

Lettres et
Langue
Langues
anglaise
Etrangères

A

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت غزداَت
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
انعًهُت l’opération formations
م/ل
م/أ

تؼٍيّيت
اآلداة
ٌغت
اٌٍغبث
ٚاٌٍغبث
فشٔسيت
األجٕبيت
األجٕبيت

أ

و

تأ٘يً

Habilitation

Type
L/M
)(A/P

M

A

Spécialité

Filière

Domaine

Didactique
Lettres et
Langue
des langues
Langues
française
Etrangères
étrangères

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت انًذَت
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Arrêtés des
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
انعًهُت formations
م/ل
م/أ

Type
Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

اآلداة

ٚاٌٍغبث ٌغت
ٌسبٔيبث
األجٕبيت أجٍيضيت

أ

M Habilitation

تأ٘يً

و

A

Spécialité

Filière

Domaine

Lettres et
Langue
Langues
Linguistique
anglaise
Etrangères

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بىيزداص
الطبيعة الشهادات ؽبُعت
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
م/أ
م/ل انعًهُت
اآلداة
تؼٍيّيت
ٌغت
ٚاٌٍغبث
فشٔسيت اٌٍغبث
األجٕبيت
األجٕبيت

َ

أ

Arrêtés des
formations

Type
Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

M Habilitation

تأ٘يً

A

Spécialité

Filière

Domaine

Lettres et
Didactique
Langue
Langues
des langues
française
étrangères
Etrangères

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انبهُذة 2
انًُذاٌ

انشعبت

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انخخظض
)(A/P
انعًهُت l’opération formations
م/ل
م/أ

تؼٍيّيت
اآلداة ٌغت فشٔسيت اٌٍغبث
األجٕبيت
ٚاٌٍغبث

أ

َ

حؤهُم

Habilitation

M

A

أدة
األجٕبيت ٌغت
أجٍيضيت ٚحضبسة

أ

َ

حؤهُم

Habilitation

M

A

Spécialité

Filière

Domaine

Didactique
Langue
des
langues
Lettres et française
étrangères
Langues
Etrangères Langue Littérature
et
anglaise
civilisation

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت لظُطُُت 1
Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
Spécialité
L/M
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
)(A/P
انعًهُت l’opération formations
م/ل
م/أ

اآلداة
ٚاٌٍغبث
األجٕبيت

تشجّت

و

أ

Habilitation

تأ٘يً

M

Filière

Domaine

Lettres et
Langues Traduction
Etrangères

A

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انًظُهت
انًُذاٌ انشعبت
اآلداة

ٚاٌٍغبث ٌغت
األجٕبيت فشٔسيت

الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
انخخظض
انعًهُت l’opération formations
م/ل
م/أ

ػٍَٛ
اٌٍغت

أ

و

Habilitation

تأ٘يً

Type
Spécialité
L/M
)(A/P

A

M

Sciences
du
langage

Filière

Domaine

Lettres et
Langue
Langues
française
Etrangères

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ نبزَكت
انًُذاٌ انشعبت

Arrêtés
الطبيعة الشهادات ؽبُعت
des
انخخظض
م/ل
م/أ
انعًهُت
formations

ػٍ َٛاٌٍغت
ػٍَٛ
إٌصٛص
اآلداة
األدبيت
ٚاٌٍغبث ٌغت
فشٔسيت تؼٍيّيت
األجٕبيت
اٌٍغبث
األجٕبيت

ٌغت
فشٔسيت

Type
Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

Spécialité

أ

و

تأ٘يً

M Habilitation

A

Sciences du
langage

أ

و

تأ٘يً

M Habilitation

A

Sciences des
textes
littéraires

أ

و

تأ٘يً

M Habilitation

A

أ

و

تأ٘يً

M Habilitation

A

Filière

Domaine

Lettres et
Langue
Langues
française Didactique des
Etrangères
langues
étrangères

Langue
française

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت بشبر
الطبيعة الشهادات ؽبُعت
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
م/أ
م/ل انعًهُت

اٌٍغت
اآلداة
اٌفشٔسيت
ٚاٌٍغبث ٌغت
راث
األجٕبيت فشٔسيت
أ٘ذاف
تٛاصٍيت

َ

Type
Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

Arrêtés des
formations

تأ٘يً

َ

M Habilitation

Spécialité

Filière

Domaine

Lettres et
Langue française
Langue
Langues
sur objectifs
française
communicatifs
Etrangères

p

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت يعظكز
انًُذاٌ

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انخخظض
)(A/P
م/ل انعًهُت l’opération formations
م/أ

انشعبت

اآلداة
تؼٍيّيت
ٚاٌٍغبث ٌغت
اٌٍغبث
األجٕبيت أجٍيضيت
األجٕبيت

َ

أ

Habilitation

تأ٘يً

M

Spécialité

A

Linguistique

Filière

Domaine

Lettres et
Langue
Langues
anglaise
Etrangères

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حُبرث
Arrêtés

انًُذاٌ

الطبيعة الشهادات ؽبُعت
Type
Nature de
des
L/M
انخخظض
)(A/P
انعًهُت l’opération formations
م/ل
م/أ

انشعبت

ٌغت أدة ػبَ
اآلداة فشٔسيت ِٚمبسْ

أ

األجٕبيت ٌغت
ٌسبٔيبث
أجٍيضيت

أ

M Habilitation

تأ٘يً

و

Spécialité

Littérature
générale et
comparée

A

ٚاٌٍغبث

M Habilitation

تأ٘يً

و

A

Linguistique

Filière

Domaine

Langue
Lettres et française
Langues
Etrangères Langue
anglaise

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت وهزاٌ 1
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Arrêtés des
انخخظض
م/ل انعًهُت formations
م/أ

انًُذاٌ

انشعبت

اآلداة
ٚاٌٍغبث
األجٕبيت

تشجّت

و

أ

تأ٘يً

Type
Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

M Habilitation

Spécialité

Filière

Domaine

Lettres et
Langues Traduction
Etrangères

A

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت وهزاٌ 2
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
انعًهُت l’opération formations
م/ل
م/أ

اآلداة
ٚاٌٍغبث
األجٕبيت

Type
L/M
)(A/P

Spécialité

Formation des
Langue formateurs de
française
langue
française

تىٛيٓ
اٌّىٔٛيٓ
ببٌٍغت
اٌفشٔسيت

َ

َ

تأ٘يً

M Habilitation

p

ػٍ َٛاٌٍغت

َ

َ

تأ٘يً

M Habilitation

p

Sciences du
langage

ػٍ َٛاٌٍغت

َ

َ

تأ٘يً

M Habilitation

p

Sciences du
langage

ٌغت
اٌٍغبث
أجٍيضيت اٌتطبيميت

َ

َ

تأ٘يً

M Habilitation

p

Langue
appliquées

أدة
ٚحضبسة

َ

َ

تأ٘يً

M Habilitation

p

Littérature et
civilisation

ٌغت
فشٔسيت
ٌغت
اسببٔيت

Filière

Domaine

Langue
Lettres et espagnole
Langues
Etrangères
Langue
anglaise

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انًُذاٌ :نغت و أدة انعزبٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حُشٌ وسو
انشعبت

انًُذاٌ
لغة وأدب
العربي

الطبيعة الشهادات ؽبُعت Arrêtés des
انخخظض
م/ل انعًهُت formations
م/أ

Type
Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

أدب

دراسات

عالمي

أدبية

َ

أ

/

تأ٘يً

A

M Habilitation

ومقارف

Spécialité

Filière

Domaine

Langue et
Littérature
Littérature Etudes mondiale et
Arabes littéraires comparée

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت اندشائز2
انًُذاٌ انشعبت
دراسات
لغوية

انخخظض

Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
)(A/P
م/ل انعًهُت l’opération formations
م/أ

عمـ الجنايات

َ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

P

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

أ

َ

M

A

أدب شؼبي

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

نقد مغاربي

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

نقد عربي قديـ

أ

الصوتية
لسانيات عربية
أدب عالمي
ومقارف

لغة

وأدب دراسات
العربي أدبية
حديث ومعاصر
أدب عربي

دراسات
ٔمذيت

َ

/

/

تأ٘يً

Habilitation

M

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
criminelles
phonitique
Linguistique
arabe
Littérature
mondiale et
comparée
Langue et
Littérature
Littérature Etudes
moderne arabe
Arabes littéraires
et
contemporaine
Littérature
populaire
Littérature
Etudes
maghrébin
Littérature
critiques
arabe ancienne
Etudes
linguistique
s

A

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت خُدم
Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
)(A/P
انعًهُت l’opération formations
م/ل
م/أ
أدب عربي
حديث

لغة
وأدب
العربي

دراسات
أدبية

َ

أ

تأ٘يً

M Habilitation

/

Littérature arabe
moderne et
contemporaine

A

ومعاصر
أدب
جزائري
أدب عربي
قديـ

أ

/

َ
َ

أ

تأ٘يً

M
M Habilitation

/

Spécialité

Filière

Domaine

Littérature
algérienne

A

Langue et
Etudes
Littérature
littéraires
Arabes

Littérature arabe
ancienne

A

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انىادٌ
Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
)(A/P
انعًهُت l’opération formations
م/ل
م/أ

لغة
وأدب
العربي

دراسات نقد حديث
نقدية

ومعاصر

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Spécialité

Filière

Domaine

Critique de
Langue et Etudes
moderne
et
Littérature
critiques
Arabes
contemporaine

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انًزكش اندبيعٍ بزَكت
الطبيعة الشهادات ؽبُعت
انخخظض
م/أ
م/ل انعًهُت

انًُذاٌ انشعبت
لغة
وأدب
العربي

Arrêtés des
formations

Type
Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

أدب عربي

دراسات

حديث

أدبية

ـ

أ

تأىيل

Habilitation

/

A

M

ومعاصر

Filière

Spécialité

Littérature
arabe
moderne et
contemporaine

Domaine

Langue et Etudes
Littérature
littéraires
Arabes

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ حُظًظُهج
Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
)(A/P
م/ل انعًهُت l’opération formations
م/أ

لغة
وأدب
العربي

دراسات لسانيات
لغوية

تطبيقية

دراسات نقد حديث
نقدية

ومعاصر

أ

ـ

أ

تأىيل
تأىيل

ـ

/

M Habilitation

/

Spécialité

Linguistique
appliquée

A

M Habilitation

Critique de
moderne et
contemporaine

A

Domaine

Filière

Etudes
linguistiques
Langue et
Littérature
Etudes
Arabes
critiques

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ يغُُت
Type
الطبيعة الشهادات ؽبُعت Nature de Arrêtés des
L/M
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
)(A/P
م/ل انعًهُت l’opération formations
م/أ
دراسات

لسانيات

لغوية

تطبيقية

دراسات

حديث

أدبية

لغة
وأدب
العربي

دراسات
دراسات

لسانيات

ومعاصر

لغوية

دراسات

تطبيقية

نقدية

أ

و

حؤهُم

/

Habilitation

M

A

Littérature arabe
moderne et
contemporaine

Etudes
littéraires

A

Critique de
moderne et
contemporaine

Etudes
critiques

Linguistique
appliquée

Etudes
linguistiques

A

Littérature arabe
moderne et
contemporaine

Etudes
littéraires

A

Critique de
moderne et
contemporaine

Etudes
critiques

و

أ

ل

أ

/

حؤهُم

Habilitation

/

حؤهُم

Habilitation

M

A

M

أدب عربي
حديث

أدبية

دراسات

أ

و

حؤهُم

/

Habilitation

M

A

Linguistique
appliquée

Etudes
linguistiques

ومعاصر
نقد حديث

نقدية

Spécialité

Filière

أدب عربي

ل

أ

/

حؤهُم

Habilitation

M

ومعاصر
نقد حديث
ومعاصر

ل

أ

/

حؤهُم

Habilitation

M

Domaine

Langue et
Littérature
Arabes

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًُذاٌ :عهىو الخظبدَت ،انخظُُز وعهىو حدبرَت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت غزداَت
انًُذاٌ

انشعبت

Arrêtés des
formations
habilités

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

التصبد
ػٍَٛ
ػٍَٛ
ٚتسييش
التصبديت,
التصبديت
اٌّؤسسبث
ٚاٌتسييش
ٚػٍَٛ
تجبسة
ػٍَٛ
دٌٚيت
تجبسيت تجبسيت

أ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

L

A

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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انًؤههت
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Spécialité
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ػٍَٛ
اٌتسييش

تسٛيك
اٌخذِبث

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Marketing
des services

اداسة
اٌّٛاسد
اٌبششيت

أ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

L

A

Gestion des
ressources
Humaine

أ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

L

A

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

ِحبسبت ٚ
ػٍِ َٛبٌيت جببيت
ِٚحبسبت
ِحبسبت

Sciences
Gestion

Comptabilité
Sciences
et fiscalité
financier et
comptabilité
comptabilité

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بىيزداص
اٌّيذاْ

اٌشؼبت

Arrêtés des
formations
Type Diplôme Nature de habilités

اٌطبيؼ
طبيؼت
اٌشٙبدا
اٌتخص
ة
اٌؼٍّ
لشاس اٌتىٛيٕبث l’opération
ث يَ /
ص
يت
أ َ/

L/M

Spécialité

)(A/P

Filière

Domaine

اٌّؤٍ٘ت

ػٍَٛ
التصبديت,
ٚاٌتسييش ػٍَٛ
ٚػٍ َٛتجبسيت
تجبسيت

ػٍَٛ
اٌتسييش

ي

Habilitation

A

اٌّؤسسبث

التصبد
دٌٚي
تجبسة
دٌٚيت
ٚاِذاد

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

أ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

L

A

إداسة
ِبٌيت

أ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

L

A

Management
financier

تسييش
ػِّٛي

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Gestion
publique

Sciences
gestion

Sciences Economiques, de Gestion
et Commerciales

اٌؼٍَٛ
التصبديت

التصبد
ٚتسييش

أ

تأ٘يً

/

L

Economie et
gestion des
Sciences
Entreprises
Economiques
Economie
internationale
Commerce
sciences
international
commerciales
et logistique

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حُشٌ وسو
Arrêtés des
formations
Nature de habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
)(A/P
L/M
ل /و انعًهُت لزار انخكىَُبث l’opération
أ /و
انًؤههت
ػٍَٛ
التصبديت,
اٌتسييش
ٚػٍَٛ
تجبسيت عهىو تسييش
حظُُز ػِّٛي

أ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

L

A

Sciences Economiques,
de Gestion et
Commerciales

ػٍ َٛتسٛيك
تجبسيت صٕبػي

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Spécialité

Filière

Domaine

Sciences
Marketing
commerciales Industriel

Gestion
publique

Sciences
De gestion

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت اندشائز3
انًُذاٌ

انشعبت

Arrêtés des
formations
habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de
انخخظض
ل /و انعًهُت لزار انخكىَُبث (A/P) L/M l’opération
أ /و

Spécialité

Filière

Domaine

انًؤههت

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

َ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

P

Sciences
Economiques, de
Gestion et
Commerciales

تحٍيً
ػٍ َٛالتصبدي
ػٍَٛ
ٚ
التصبديت ,التصبديت
استششاف
اٌتسييش
ٚػٍَٛ
تجبسيت ػٍِ َٛبٌيت
ِحًٍ ِبٌي
ِٚحبسبت

أ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

L

A

Analyse
Sciences
Économique
et
Economiques
prospective
Sciences
financier et
comptabilité

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـ
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انًزكش اندبيعٍ حُببسة
انًُذاٌ

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Nature de
habilités
انشعبت انخخظض
l’opération
انعًهُت
أ /و ل /و
لزار انخكىَُبث
اٌّؤٍ٘ت

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Finance et
Banques
Islamiques

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Filière

Sciences Economiques,
de Gestion et
Commerciales

اٌّبٌيت
ٚاٌبٕٛن
ػٍَٛ
التصبديت ,ػٍ َٛاالسالِيت
ِبٌيت
تسييش
ٚ
ٚػٍَٛ
ِحبسبت ِبٌيت
تجبسيت
ٚبٕٛن
اسالِيت

Diplôme
L/M

Type
)(A/P

Spécialité

Domaine

Sciences
financier et
comptabilité Finance et
banques
islamiquesl

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ انُشٌ
انًُذاٌ

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
أ /و ل /و

Arrêtés des
formations
Nature de habilités

Diplôme
L/M

Type
)(A/P

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Sciences
Management
De Gestion

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Sciences Comptabilité
financier et et fiscalité
comptabilité approfondie

انعًهُت لزار انخكىَُبث l’opération
اٌّؤٍ٘ت

ػٍَٛ
التصبديت,
اٌتسييش
ػٍَٛ
ٚػٍَٛ
ِحبسبت
ِبٌيت
تجبسيت
ٚجببيت
ِٚحبسبت
ِؼّمت

Filière

Sciences Economiques,
de Gestion et
Commerciales

إداسة
ػٍَٛ
اٌتسييش االػّبي

Spécialité

Domaine

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بزج بىعزَزَح
Arrêtés des
formations
habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Nature de
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
أ /و ل /و انعًهُت لزار انخكىَُبث l’opération
اٌّؤٍ٘ت

أ

َ

تأ٘يً

/

M

Habilitation

A

Filière

Finances et
Sciences
commerce
commerciales
international

Sciences Economiques,
de Gestion et
Commerciales

ػٍَٛ
ِبٌيت
التصبديت,
ػٍَٛ
ٚتجبسة
اٌتسييش
تجبسيت
دٌٚيت
ٚػٍَٛ
تجبسيت

Diplôme
L/M

Type
)(A/P

Spécialité

Domaine

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت يظُهت
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
أ /و ل /و

Arrêtés des
formations
Nature de habilités

انعًهُت لزار انخكىَُبث l’opération
انًؤههت

َ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

p

Sciences
Management
de gestion

Sciences
Economiques, de
Gestion et
Commerciales

ػٍَٛ
إداسة
التصبديت,
ػٍَٛ
أػّبي
اٌتسييش
اٌتسييش
اٌّؤسسبث
ٚػٍَٛ
تجبسيت

Diplôme
L/M

Type
)(A/P

Spécialité

Filière

Domaine

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت ططُف 1
انطبُعت
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
أ /و

ل /و

Type Diplôme Nature de
l’opération
)(A/P
L/M
انعًهُت لزار انخكىَُبث
انًؤههت

اٌتسٛيك
اٌفٕذلي
ٚاٌسيبحي

َ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

دٌٚيت تجبسة

َ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

َ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

ػٍَٛ
تجبسيت

ػٍَٛ
التصبديت,
اٌتسييش
التصبد
ٚػٍَٛ
اٌصحت
تجبسيت ػٍَٛ
ٚاإلداسة
اٌتسييش
االستشفبئيت
اٌصحيت

Spécialité
Marketing
hôtelier et
Touristique
Commerce
international
Economie de
la sante et
Management
Hospitalier

Filière

Domaine

Sciences
commerciales

Sciences Economiques, de
Gestion et Commerciales

Arrêtés des
formations
انشهبداث ؽبُعت habilités

Sciences
Gestion

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت ورلهت
انًُذاٌ

Arrêtés des
formations
Type Diplôme Nature de
habilités
Spécialité (A/P) L/M
l’opération

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
انعًهُت
ل /و
أ /و
لشاس اٌتىٛيٕبث

Filière

Domaine

اٌّؤٍ٘ت

أ

تأ٘يً

Sciences
Economiques

ي

/

L

Habilitation

A

Sciences
Economiques,
de Gestion et
Commerciales

ػٍَٛ
التصبديت,
اٌتسييش
ٚػٍَٛ
تجبسيت

التصبد
ػٍَٛ
ٚتسييش
التصبديت
اٌّؤسسبث

Economie et
Gestion
d’entreprise

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت طكُكذة
انًُذاٌ

ػٍَٛ
تجبسيت

اٌؼٍَٛ
اٌّبٌيت
ٚ
اٌّحبسبت

تجبسة
دٌٚيت
ٚاِذاد
ِبٌيت
ٚتجبسة
دٌٚيت
ِحبسبت
ٚجببيت
ِحبسبت
ٚجببيت
ِؼّمت

ي

أ

تأ٘يً

/

L

Habilitation

A

Filière

Commerce
international
et logistique

Sciences
commerciales Comptabilité

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

أ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

L

A

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

et fiscalité
approfondie
Comptabilité
et Fiscalité
Sciences
financier et Comptabilité
comptabilité et Fiscalité
approfondie

Domaine

Sciences Economiques, de
Gestion et Commerciales

ػٍَٛ
التصبديت,
اٌتسييش
ٚػٍَٛ
تجبسيت

انشعبت

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
habilités
أ /و
ل /و انعًهُت
لشاس اٌتىٛيٕبث
اٌّؤٍ٘ت

Type Diplôme Nature de
Spécialité
(A/P) L/M
l’opération

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ يُهت
Arrêtés des
formations

انًُذاٌ

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de habilités
Spécialité
انشعبت انخخظض
(A/P) L/M
ل /و انعًهُت لزار انخكىَُبث l’opération
أ /و
انًؤههت

ػٍَٛ
التصبديت,
تسييش
ٚػٍَٛ
اٌؼٍَٛ
ِبٌيت
تجبسيت
اٌّبٌيت
اٌّؤسست
ٚاٌّحبسبت

َ

أ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Sciences
Gestion

Sciences
financier et Finances
comptabilité d’entreprise

Sciences Economiques,
de Gestion et
Commerciales

ػٍَٛ
اٌتسييش

أداسة
األػّبي

َ

أ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Management

Filière

Domaine

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت حُبرث
انًُذاٌ

Arrêtés des
formations
habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
ل /و
أ /و

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Finance et
Banques

Sciences
financier et
comptabilité

عهىو
يبنُت
ػٍَٛ
و
التصبديت,
يحبطبت
اٌتسييش
ٚػٍَٛ
إداسة
تجبسيت ػٍَٛ
اٌتسييش األػّبي

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Management

Sciences
Gestion

Sciences Economiques,
de Gestion et
Commerciales

Spécialité

Filière

انعًهُت لزار انخكىَُبث
انًؤههت

ِبٌيت
ٚاٌبٕٛن

Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M
l’opération

Domaine

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت وهزاٌ 1
Arrêtés des
formations

انًُذاٌ

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Type Diplôme Nature de
habilités
انشعبت انخخظض
(A/P) L/M
أ /و
ل /و انعًهُت لزار انخكىَُبث l’opération
انًؤههت
أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Finance et
Banques
Islamiques

Sciences
financier et
comptabilité

َ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

p

Economie
Urbaine et
Environnement

Sciences
Economiques

Sciences Economiques,
de Gestion et
Commerciales

ػٍِ َٛبٌيت اٌّبٌيت
ػٍَٛ
ٚاٌبٕٛن
ٚ
التصبديتِ ,حبسبت االسالِيت
اٌتسييش
ٚػٍَٛ
التصبد
تجبسيت
ػٍَٛ
حضشي
التصبديت
 ٚبيئت

Spécialité

Filière

Domaine

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ حُظًظُهج
انًُذاٌ

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
ل /و
أ /و

Arrêtés des
formations
Type Diplôme Nature de habilités
)(A/P
L/M
l’opération

انعًهُت لزار انخكىَُبث
اٌّؤٍ٘ت

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Analyse
Sciences
économique
et
Economiques
prospective

Sciences
Economiques, de
Gestion et
Commerciales

ػٍَٛ
تحٍيً
التصبديت,
ػٍ َٛالتصبدي
اٌتسييش
التصبديت
ٚ
ٚػٍَٛ
االستششاف
تجبسيت

Spécialité

Filière

Domaine

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ انبُغ
انًُذاٌ

Arrêtés des
formations
Type Diplôme Nature de
habilités
(A/P) L/M
l’opération

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
انعًهُت
ل /و
أ /و
لزار انخكىَُبث

Spécialité

Filière

Domaine

انًؤههت

ػٍَٛ
اٌتسييش

اداسة
ِبٌيت

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Sciences Management
Financier
De gestion

Sciences Economiques, de
Gestion et Commerciales

ػٍَٛ
التصبديت,
اٌتسييش
ٚػٍَٛ
تجبسيت

التصبد
ػٍَٛ
ٔمذي
التصبديت
ٚبٕىي

أ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

L

A

Economie
Sciences
Monétaire et
Economiques
Bancaire

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انًزكش اندبيعٍ يغُُت
انًُذاٌ

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
أ /و ل /و انعًهُت

ػٍَٛ
ػٍ َٛالتصبديت التصبد
ٚتسييش
التصبديت,
اٌّؤسست
اٌتسييش
ٚػٍَٛ
التصبد
تجبسيت
ٔمذي ٚ
بٕىي
ػٍَٛ
التصبديت التصبد ٚ
تسييش
اٌّؤسست

Spécialité

A

Economie
Monétaire et
Bancaire

أ

ي

تأ٘يً

/

Habilitation

L

A

Economie et
Gestion de
l’entreprise

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

Economie
Monétaire et
Bancaire

أ

َ

تأ٘يً

/

Habilitation

M

A

أ

تأ٘يً

ي

/

Habilitation

L

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Filière

Sciences
Economiques

Sciences
Economiques Economie et
Gestion de
l’entreprise

Domaine

Sciences Economiques, de Gestion et
Commerciales

التصبد
ٔمذي
ٚبٕىي

Arrêtés des
formations
Type Diplôme Nature de
habilités
(A/P) L/M l’opération
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

انًُذاٌ :انحمىق وانعهىو انظُبطُت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انبىَزة
انًُذاٌ انشعبت

قرار التكوينات المؤىمة
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت Arrêtés des
و /أ
و/ل انعًهُت formations
habilités
المؤرخ
رقـ 490
ّ
Harmonisation
موائمة
م
أ
في  15جويمية 2014
Nature de
l’opération

انخخظض

والعموـ الحقوؽ

السياسية

Spécialité

M

A

Droit des
affaires

أ

م

المؤرخ
رقـ 293
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
science
criminelle

قانون األسرة

أ

م

القانون االداري

أ

م

المؤرخ
رقـ 605
ّ
موائمة
في  24سبتمبر2013

قانون األعمال
الحقوؽ

Type Diplôme
(A/P) L/M

القانون الجنائي
والعموم الجنائية

المؤرخ
رقـ 293
ّ
Harmonisation
موائمة
في  01أكتوبر 2012

M

A

Droit de la
famille

Harmonisation

M

A

Droit
administratif

Domaine Filière

Droit

DSP

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت اندهفت
قرار التكوينات
انًُذاٌ انشعبت

الحقوؽ
والعموـ الحقوؽ

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ
و/ل انعًهُت

المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

انمبَىٌ اندُبئٍ
وانعهىو اندُبئُت

أ

م

المؤرخ
رقـ 299
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
science
criminelle

انذونت
وانًؤطظبث

أ

م

المؤرخ
رقـ 299
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Etat et
institutions

لبَىٌ األعًبل

أ

م

المؤرخ
رقـ 788
ّ
Harmonisation
موائمة
في  12اوت 2014

M

A

Droit des
affaires

لبَىٌ األطزة

أ

م

المؤرخ
رقـ 299
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit de la
famille

انمبَىٌ انذونٍ
انعبو

أ

م

المؤرخ
رقـ 299
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit
international
public

السياسية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Domaine Filière

Droit

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

DSP

178

السياسية

دراطبث
اطخزاحُدُت
وأيُُت

أ

م

المؤرخ
رقـ 299
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Etudes
stratégiques
et sécuritaires

A

Sciences
Politiques

العموـ

طُبطبث عبيت

أ

م

المؤرخ
رقـ 299
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

Politiques
public

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت غزداَت
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
و /أ
و/ل انعًهُت

formations habilités

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

انمبَىٌ االدارٌ

أ

م

المؤرخ
رقـ 580
ّ
موائمة
في  04سبتمبر 2011

Harmonisation

M

A

Droit
administratif

انمبَىٌ اندُبئٍ
الحقوؽ الحقوؽ
وانعهىو اندُبئُت
والعموـ

أ

م

المؤرخ
رقـ 302
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
science
criminelle

انمبَىٌ انخبص

أ

م

المؤرخ
رقـ 512
ّ
موائمة
في  15جويمية 2014

Harmonisation

M

A

Droit privé

حُظُى طُبطٍ
وإدارٌ

م

م

Habilitation

M

P

Organisation
politique et
administrative

السياسية
العموـ

السياسية

تأىيل

//

Filière

Domaine

Droit
DSP

Sciences
Politiques

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت خًُض يهُبَت
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
و /أ
و/ل انعًهُت

formations habilités

الحقوؽ

لبَىٌ األطزة

أ

م

المؤرخ
رقـ 617
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

لبَىٌ األعًبل

أ

م

المؤرخ
رقـ 305
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit des
affaires

انمبَىٌ االدارٌ

أ

م

المؤرخ
رقـ 515
ّ
موائمة
في  15جويمية 2014

Harmonisation

M

A

Droit
administratif

لبَىٌ إدارة
وحظُُز اندًبعبث
انًحهُت

السياسية

Spécialité
Droit de la
famille

الحقوؽ
والعموـ

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

اإلدارة انًحهُت
العموـ

السياسية انعاللبث انذونُت

Habilitation

M

P

droit des
administrations
et gestion des
communautés
locales

M

A

Administration
local

M

A

Relations
internationales

م

م

تأىيل

أ

م

المؤرخ
رقـ 259
ّ
موائمة
في  1أكتوبر 2012

Harmonisation

أ

م

المؤرخ
رقـ 305
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

//

Domaine Filière

Droit
DSP

Sciences
Politiques

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انًذَت
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
و /أ
و/ل انعًهُت

formations habilités

أ

م

المؤرخ
رقـ 741
ّ
موائمة
في  12اوت 2014

Harmonisation

M

A

أ

م

المؤرخ
رقـ 741
ّ
موائمة
في  12اوت 2014

Harmonisation

M

A

أ

م

المؤرخ
رقـ 309
ّ
Harmonisation
موائمة
في  01أكتوبر 2012

M

الدولة والمؤسسات

أ

م

القانون العقاري

ا

م

المؤرخ
رقـ 345
ّ
موائمة
في  03أكتوبرر 2015

قانون األعمال
القانون الجنائي
الحقوؽ الحقوؽ
والعموـ

العموـ

السياسية السياسية

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

والعموم الجنائية

القانون الدولي
العام

A

Spécialité

Domaine Filière

Droit des
affaires
Droit pénal
et science
criminelle
Droit
Droit international
public

المؤرخ
رقـ 309
ّ
Harmonisation
موائمة
في  01أكتوبر 2012

M

A

Etat et
institutions

Harmonisation

M

A

Droit
immobilier

DSP

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

179

خبيعت اندشائز1
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

قانون األعمال

قرار التكوينات المؤىمة
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Arrêtés des
و /أ
و/ل انعًهُت
formations
habilités
المؤرخ
رقـ 299
ّ
Harmonisation
يىائًت
و
أ
في  07سبتمبر 2010

M

أ

و

المؤرخ
رقـ 285
ّ
يىائًت
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
science
criminelle

قانون األسرة

أ

و

المؤرخ
رقـ 285
ّ
يىائًت
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit de la
famille

القانون القضائي

أ

و

المؤرخ
رقـ 640
ّ
يىائًت
في  09أكتوبر 2011

Harmonisation

M

A

Droit judiciaire

أ

و

المؤرخ
رقـ 285
ّ
يىائًت
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit des
contrats et
responsabilité

قانون العقود

السياسية

Spécialité

A

والعموم الجنائي

والعموـ الحقوؽ

Domaine Filière

Droit des affaires

القانون الجنائي

الحقوؽ

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

والمسؤولية

القانون الدولي العام
قانون الممكية
الفكرية
قانون البيئة التنمية
المستدامة

أ

و

أ

و

المؤرخ
رقـ 299
ّ
في  07سبتمبر 2010

Droit
international
public

المؤرخ
رقـ 285
ّ
في  01أكتوبر 2012

Droit de la
propriété
intellectuelle

المؤرخ
رقـ 640
ّ
يىائًت
في  09أكتوبر 2011

Harmonisation

M

A

Droit de
l’environnement
et
développement
durable

Harmonisation

M

A

Master Droits de
l'Homme

حقوق االنسان

والقانون الدولي

يىائًت

//

Droit

االنساني

DSP

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بدبَت
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

القانون االداري
القانون الجنائي
والعموم الجنائية
الحقوؽ

والعموـ الحقوؽ

السياسية

القانون الدولي العام
القانون العام
االقتصادي

القانون الخاص
المين القانونية
والقضائية

قرار التكوينات المؤىمة
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت Arrêtés des
و /أ
و/ل انعًهُت formations
habilités

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

أ

م

المؤرخ
رقـ 183
ّ
موائمة
في  01جويمية 2009

Harmonisation

M

A

Droit
administratif

أ

م

المؤرخ
رقـ 801
ّ
موائمة
في  24اوت 2014

Harmonisation

M

A

Droit pénal
et science
criminelle

أ

م

المؤرخ
رقـ 183
ّ
موائمة
في  01جويمية 2009

Harmonisation

M

A

Droit
international
public

أ

م

المؤرخ
رقـ 800
ّ
موائمة
في  24اوت 2014

Harmonisation

M

A

Droit public
économique

أ

م

المؤرخ
رقـ 801
ّ
موائمة
في  24اوت 2014

Harmonisation

M

A

Droit privé

م

م

Habilitation

M

P

profession
juridique
et judiciaire

تأىيل

//

Domaine Filière

Droit

DSP

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت انشهف
انخخظض

انًُذاٌ انشعبت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ و/ل انعًهُت

والعموـ

Arrêtés des
formations
habilités

انمبَىٌ انذونٍ
انعبو

أ

م

المؤرخ
رقـ 607
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Droit
international
publiques

انذونت وانًؤطظبث

أ

م

المؤرخ
رقـ 607
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Etat et
institutions

انمبَىٌ انخبص

أ

م

المؤرخ
رقـ 607
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Droit privé

لبَىٌ انبُئت وانخًُُت
انًظخذايت

أ

م

المؤرخ
رقـ 607
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

انمبَىٌ انبحزٌ

م

م

الحقوؽ
الحقوؽ

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

السياسية

السياسية

M

P

Droit maritime

لبَىٌ األطزة

أ

م

المؤرخ
رقـ 295
ّ
موائمة
في  24أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit de la famille

االدارة انًحهُت

أ

م

المؤرخ
رقـ 607
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Administration
publique

دراطبث أورو
يخىططُت

أ

م

المؤرخ
رقـ 607
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Etudes euroméditerranéennes

Harmonisation

//

Droit
DSP

Sciences
Politiques

العموـ

M

A

Droit de
l’environnement
et développement
durable

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بىيزداص
انًُذاٌ انشعبت

الحقوؽ

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و/ل انعًهُت
و /أ

لبَىٌ األعًبل

أ

م

المؤرخ
رقـ 907
ّ
موائمة
في  03أكتوبر 2015

Harmonisation

M

A

انمبَىٌ انعبو

أ

م

المؤرخ
رقـ 606
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Droit public

انمبَىٌ انخبص

أ

م

المؤرخ
رقـ 606
ّ
Harmonisation
موائمة
في  24سبتمبر 2013

M

السياسية
العموـ

السياسية

Arrêtés des
formations
habilités

Droit des
affaires

الحقوؽ
والعموـ

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

A

انخعبوٌ انذونٍ

أ

م

المؤرخ
رقـ 643
ّ
موائمة
في  09أكتوبر 2011

Harmonisation

M

A

اإلدارة انًحهُت

أ

م

المؤرخ
رقـ 643
ّ
موائمة
في  09أكتوبر 2011

Harmonisation

M

A

Domaine Filière

Droit
DSP

Droit privé
Coopération
Scienc
internationale
es
Politiq
Administration
ues
locale

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حُشٌ وسو
انًُذاٌ انشعبت

الحقوؽ

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ
و/ل انعًهُت

Arrêtés des
formations
habilités

Spécialité

لبَىٌ األعًبل

أ

م

المؤرخ
رقـ 586
ّ
موائمة
في  04سبتمبر2011

Harmonisation

M

A

Droit des
affaires

انمبَىٌ انخبص

أ

م

المؤرخ
رقـ 309
ّ
موائمة
في  07سبتمبر2010

Harmonisation

M

A

Droit privé

والعموـ الحقوؽ

السياسية

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Droit

انمبَىٌ انعبو

أ

م

المؤرخ
رقـ 309
ّ
موائمة
في  07سبتمبر 2010

Harmonisation

M

A

Droit public

انمبَىٌ انذونٍ انعبو

أ

م

المؤرخ
رقـ 309
ّ
موائمة
في  07سبتمبر2010

Harmonisation

M

A

Droit
international
public

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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السياسية

إدارة انًىارد
انبشزَت

أ

م

المؤرخ
رقـ 637
ّ
موائمة
في  24سبتمبر2013

Harmonisation

M

A

دراطبث الهًُُت

أ

م

المؤرخ
رقـ 757
ّ
في  12أوت 2013

Harmonisation

M

A

موائمة

Etudes
régionales

Sciences Politiques

العموـ

انذراطبث انظُبطُت
انًمبرَت

أ

م

المؤرخ
رقـ 534
ّ
موائمة
في  15جويمية 2013

Harmonisation

M

A

Etudes
politiques
comparées
Administration
des ressources
humaines.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت األغىاؽ
انًُذاٌ انشعبت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ
و/ل انعًهُت

انخخظض

أ

م

المؤرخ
رقـ 549
ّ
موائمة
في  04سبتمبر 2011

Harmonisation

M

A

أ

م

المؤرخ
رقـ 549
ّ
موائمة
في  04سبتمبر 2011

Harmonisation

M

A

أ

م

المؤرخ
رار رقـ 620
ّ
Harmonisation
موائمة
في  24سبتمبر 2013

M

القانون العقاري

أ

م

العالقات الدولية

أ

م

المؤرخ
رقـ 620
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

والعموم الجنائية
القانون الدولي
العام
قانون العقود

والعموـ

والمسؤولية

السياسية

العموـ
السياسية

أ

إدارة الموارد البشرية

م

A

Spécialité

Droit des
affaires
Droit pénal et
science
criminelle
Droit
international
public
Droit des
contrats et
responsabilité

المؤرخ
رقـ 647
ّ
Harmonisation
موائمة
في  09أكتوبر 2011

M

A

Droit
immobilier

Harmonisation

M

A

Relations
internationales

المؤرخ
رقـ 620
ّ
Harmonisation
موائمة
في  24سبتمبر 2013

M

A

Domaine Filière

Administration
des ressources
humaines

Droit
DSP

Sciences
Politiques

أ

م

المؤرخ
رقـ 549
ّ
موائمة
في  04سبتمبر 2011

Harmonisation

M

القانون الجنائي

الحقوؽ

Arrêtés des
formations
habilités

A

قانون األعمال

الحقوؽ

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انبهُذة 2
انًُذاٌ

انشعبت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
و /أ
و/ل انعًهُت

Nature de
l’opération

L/M

)(A/P

انمبَىٌ انعمبرٌ

أ

م

النؤرخ
رقـ ّ 387
موائمة
في  03جواف 2013

Harmonisation

M

A

انمبَىٌ اندُبئٍ
وانعهىو اندُبئُت

أ

م

النؤرخ
رقـ ّ 387
موائمة
في  03جواف 2013

Harmonisation

M

A

انمبَىٌ انذونٍ
انعبو

أ

م

النؤرخ
رقـ ّ 387
موائمة
في  03جواف 2013

Harmonisation

M

A

انذونت
وانًؤطظبث

أ

م

النؤرخ
رقـ ّ 387
موائمة
في  03جواف 2013

Harmonisation

M

A

Etat et
institutions

لبَىٌ انبُئت
وانخًُُت
انًظخذايت

ا

م

المؤرخ
رقـ 387
ّ
موائمة
في  03جواف 2013

Harmonisation

M

A

Droit de
l’environnement
et développement
durable

لبَىٌ انخؤيُُبث
وانؼًبٌ
االخخًبعٍ

م

م

تأىيل

Habilitation

M

P

Droit des
assurances et
sécurité sociale

لبَىٌ األطزة

أ

م

المؤرخ
رقـ 387
ّ
موائمة
في  03جواف 2013

Harmonisation

M

A

Droit de la
famille

أ

م

المؤرخ
رقـ 488
ّ
موائمة
في  15جويمية 2014

Harmonisation

M

A

انخخظض

formations habilités

الحقوؽ
والعموـ

السياسية

الحقوق

العموم انعاللبث انذونُت
السياسية وانمبَىٌ انذونٍ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

//

Diplôme

Type

Spécialité

Filière

Domaine

Droit
immobilier
Droit pénal et
science
criminelle
Droit
international
public
Droit
DSP

Relations
Sciences internationales
Politiques
et droit
international
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حظُُز انًىارد
انبشزَت

م

م

إدارة اندًبعبث
انًحهُت

م

م

امؤرخ
رقـ ّ 387
موائمة
في  03جواف 2013
تأىيل

Harmonisation

M

P

Habilitation

M

P

//

Gestion des
ressources
humaines
Administration
des collectivités
locales

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت اندشائز 3
انًُذاٌ انشعبت

والعموـ

السياسية

السياسية

Arrêtés des
formations
habilités

Spécialité

دراسات إقميمية

أ

م

المؤرخ
رقـ 895
ّ
موائمة
في  03أكتوبر 2015

Harmonisation

M

A

Etudes
territoriales

العالقات الدولية

أ

م

المؤرخ
رقـ 895
ّ
موائمة
في  03أكتوبر 2015

Harmonisation

M

A

Relations
internationales

إدارة الموارد البشرية

أ

م

المؤرخ
رقـ 481
ّ
موائمة
في  15جويمية 2014

Harmonisation

M

A

اإلدارة المحمية

أ

م

المؤرخ
رقـ 481
ّ
موائمة
في  15جويمية 2014

Harmonisation

M

A

أ

م

المؤرخ
رقـ 895
ّ
Harmonisation
موائمة
في  03أكتوبر 2015

M

A

أ

م

المؤرخ
رقـ 773
ّ
موائمة
في  12أوت 2013

Harmonisation

M

A

أ

م

المؤرخ
رقـ 895
ّ
موائمة
في  03أكتوبر 2015

Harmonisation

M

A

أ

م

المؤرخ
رقـ 895
ّ
موائمة
في  03أكتوبر 2015

Harmonisation

M

A

الدراسات االفريقية
دراسات سياسية
مقارنة
دراسات استراتيجية
وأمنية

سياسات عامة

Administration
des ressources
humaines
Administration
locales
Etudes
Africaines
Etudes
politiques
comparées
Etudes
stratégiques et
sécuritaires

Domaine Filière

Sciences Politiques

الحقوؽ

العموم

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ و/ل انعًهُت

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

DSP

Politiques
publiques

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ حًُزاطج
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

قانون األعمال
الحقوؽ

الحقوؽ

والعموم الجنائية

والعموـ
العموـ

السياسية

انعاللبث انذونُت
وانمبَىٌ انذونٍ

م

أ

م

أ

م

أ

Arrêtés des
formations
habilités

المؤرخ
رقـ 645
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

المؤرخ
رقـ 281
ّ
موائمة
Harmonisation
في  01أكتوبر 2012

M

المؤرخ
رقـ 987
ّ
Harmonisation
موائمة
في  09أوت 2016

M

Spécialité

Domaine Filière

Droit des
affaires

A

Droit pénal et
science
criminelle

A

Relations
internationales
et droit
international

A

Droit
DSP
Sciences
Politiques

السياسية

القانون الجنائي

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ
و/ل انعًهُت

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ حُببسة
انًُذاٌ انشعبت

الحقوؽ

انخخظض

لبَىٌ األعًبل

أ

م

موائمة

انذونت وانًؤطظبث

أ

م

موائمة

والعموـ الحقوؽ

السياسية

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ و/ل انعًهُت

قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

قرار  988مؤرخ

في 09أوت 2016
قرار  988مؤرخ
في 09أوت 2016

Nature de
l’opération

Harmonisation
Harmonisation

Type Diplôme
)(A/P
L/M

M
M

A
A

Spécialité

Droit des
affaires
Etat et
institutions

Domaine Filière

Droit

DSP

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انًذرطت انعهُب نهعهىو انظُبطُت ببندشائز
انًُذاٌ
الحقوؽ
والعموـ

السياسية

انشعبت

انخخظض

العموـ
السياسية

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و  /أ و /ل

قرار التكوينات المؤىمة

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M l’opération

األيٍ انىؽٍُ

م

م

تأىيل

//

Habilitation

M

P

أيٍ ودفبع

م

م

تأىيل

//

Habilitation

M

P

Spécialité

Domaine Filière

Sureté
Sciences nationale
politiques Sécurité et
défence

DSP

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت خُدم
انًُذاٌ انشعبت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /ل
و /أ

انخخظض

الحقوؽ
الحقوؽ

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

قانون األسرة

أ

م

المؤرخ
رقـ 616
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Droit de la
famille

القانون العام

أ

م

المؤرخ
رقـ 616
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Droit public

م

المؤرخ
رقـ 616
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

قانون األعمال

والعموـ
السياسية

السياسية

أ

M

A

التعاون الدولي

أ

م

المؤرخ
رقـ 616
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

اإلدارة محمية

أ

م

المؤرخ
رقـ 736
ّ
في  12اوت 2014

Harmonisation

M

A

موائمة

Droit

Droit des
affaires
Coopération
internationale

Administratio
n locale

DSP
Sciences
Politiques

العموـ

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حبظت
انًُذاٌ انشعبت

قرار التكوينات المؤىمة
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Arrêtés des
و/ل انعًهُت
و /أ
formations habilités

انخخظض
القانون الجنائي

القانون العقاري

أ

م

موائمة

الحقوؽ

القانون اإلداري

أ

م

موائمة

والعموـ

السياسية

أ

م

المؤرخ
رقـ 635
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

العموـ

السياسية

دراسات استراتيجية
وأمنية

رقـ  890مؤرخ

في  03اكتوبر 2015
رقـ  322مؤرخ

في  01اكتوبر2012

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
sciences
criminelles

Harmonisation

M

A

Droit
immobilier

Droit

Droit
administratif

Harmonisation

M

A

Harmonisation

M

Etudes
stratégiques A
et sécuritaires

DSP
Sciences
Politiques

أ

م

موائمة

والعموم الجنائية
الحقوؽ

المؤرخ
رقـ 666
ّ
في  09اكتوبر 2011

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بزج بىعزَزَح
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و  /أ و /ل

قانون األعمال
الحقوؽ
والعموـ الحقوؽ

السياسية

قانون التييئة
والتعمير

قانون اإلعالم اآللي
واالنترنيت

قرار التكوينات المؤىمة

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

أ
أ
م

م
م
م

موائمة
موائمة

تأىيل

رقـ  1036مؤرخ

في  09أوت 2016
رقـ  1036مؤرخ

في  09أوت 2016
//

Nature de
l’opération

Harmonisation

Harmonisation

Habilitation

Type Diplôme
(A/P) L/M

M

M

M

A

Spécialité

Domaine Filière

Droit des
affaires

Droit de
l’aménagement
A
Droit
et de
l’urbanisme
Droit
d'informatique P
et d internet

DSP

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت انطبرف
انًُذاٌ
الحقوؽ والعموـ
السياسية

انشعبت
الحقوق

انطبُعت انشبهذاث ؽبُعت
انخخظض
و  /أ ل /و

قرار التكوينات المؤىمة

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

قانون

أ

األعمال

م

موائمة

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Nature de
l’opération

M

Harmonisation

Domaine Filière Spécialité

Droit des
affaires

A

Droit

DSP

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت خُشهت
انًُذاٌ انشعبت

الحقوؽ

انخخظض

الدولة والمؤسسات

أ

م

موائمة

أ

م

موائمة

أ

م

موائمة

أ

م

موائمة

القانون الجنائي

السياسية

القانون اإلداري

السياسية

دراسات استراتيجية
وأمنية

//
رقـ  516مؤرخ

في  15جويمية 2014
رقـ  738مؤرخ

في  12أوت 2014
رقـ  660مؤرخ
في  09أكتوبر 2011
المؤرخ
رقـ 619
ّ
في  24سبتمبر 2013

Nature de
l’opération

Spécialité

Habilitation

M

A

Droit privé

Harmonisation

M

A

Etat et
institutions

Harmonisation

M

A

Droit Droit pénal
et sciences
criminelles

Harmonisation

M

A

Droit
administratif

Harmonisation

M

A

Etudes
stratégiques
et
sécuritaires

DSP

Sciences
Politiques

القانون الخاص

أ

م

الحقوؽ

العموـ

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

تأىيل

والعموم الجنائية

والعموـ

انطبُعت انشبهذاث ؽبُعت
و  /أ ل /و

قرار التكوينات المؤىمة

Type Diplôme
(A/P) L/M

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت أو انبىالٍ
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و  /أ و /ل

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

القانون الجنائي

أ

والعموم الجنائية

أ

القانون العام
الحقوؽ

الحقوؽ

والعموـ

قانون األعمال
قانون البيئة

السياسية

والتنمية المستدامة

السياسية

أ

رقـ  314مؤرخ

م

في  01اكتوبر 2014

م

موائمة

م

موائمة

رقـ  524مؤرخ

في 2014/07/15
رقـ  314مؤرخ

في  01اكتوبر 2014

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
sciences
criminelles

Harmonisation

M

A

Droit public

Harmonisation

M

A

Droit des
affaires

م

م

تأىيل

//

Habilitation

M

P

Droit de
l’environnement
et de
développement
durable

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 627
ّ
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Politiques
public

سياسات عامة

Droit
DSP

Sciences
Politiques

العموـ

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انىادٌ
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض
القانون اإلداري

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /ل
و /أ

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

أ

م

موائمة

الحقوؽ

والعموـ الحقوؽ القانون العقاري

أ

م

موائمة

قانون األعمال

أ

م

موائمة

السياسية

قرار التكوينات المؤىمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رقـ  300المؤرخ

في  01أكتوبر 2012
المؤرخ
رقـ 612
ّ
في  24سبتمبر2013
رقـ  782مؤرخ

في  07أكتوبر 2013

Nature de
l’opération
Harmonisation

Type Diplôme
)(A/P
L/M

M

A

Harmonisation

M

A

Harmonisation

M

A

Spécialité

Domaine Filière

Droit
administratif

Droit
Droit
immobilier

DSP

Droit des
affaires

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-
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السياسية

سياسات عامة

م

في  12أوت 2014

Sciences
Politiques

العموـ

أ

موائمة

رقـ  732مؤرخ

Harmonisation

M

A

Politiques
publiques

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت طىق أهزاص
انًُذاٌ انشعبت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /ل
و /أ

انخخظض

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

القانون اإلداري

الحقوؽ

م

أ

موائمة

المؤرخ
رقـ 321
ّ
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

موائمة

المؤرخ
رقـ 754
ّ
في  12اوت 2014

Harmonisation

والعموـ الحقوق

السياسية

قانون األعمال

انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

قرار التكوينات المؤىمة

م

أ

Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

M

A

Spécialité

Domaine Filière

Droit
administratif
Droit

M

A

DSP

Droit des
affaires

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت عُببت

الحقوؽ

انطبُعت انشبهذاث ؽبُعت
ل /و
و /أ

قرار التكوينات المؤىمة

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

Nature de
l’opération

Harmonisation

M

A

Droit
administratif

Harmonisation

M

A

Droit
judicaire

Harmonisation

M

A

Droit des
affaires

Harmonisation

M

A

M

A

M

A

القانون الجنائي
والعموم الجنائية

أ

م

القانون االداري

أ

م

موائمة

الحقوؽ القانون القضائي

أ

م

موائمة

قانون األعمال

أ

م

موائمة

القانون الدولي
العام

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 566
ّ
في  04سبتمبر2011

دراسات
متوسطية

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 566
ّ
في  04سبتمبر2011

Harmonisation

إدارة عامة

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 482
ّ
في  15جويمية 2014

Harmonisation

والعموـ
السياسية

العموـ
السياسية

رقـ  651مؤرخ
في  09أكتوبر 2011

المؤرخ
رقـ 482
ّ
في  15جويمية 2014
المؤرخ
رقـ 482
ّ
في  15جويمية 2014

Droit
international
public
Etudes
méditerranée
nnes
Administratio
n publique

Droit
DSP

Sciences
Politiques

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
sciences
criminelles

موائمة

رقـ  651مؤرخ
في  09أكتوبر 2011

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت لبنًت
انًُذاٌ انشعبت

الحقوؽ

الحقوؽ

والعموـ

السياسية

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /ل
و /أ

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

رقـ  871مؤرخ

قانون األعمال

أ

م

موائمة

القانون العام

أ

م

موائمة

أ

م

المؤرخ
رقـ 316
ّ
موائمة
في  07سبتمبر 2010

وأمنية

في  03أوت 2015
رقـ  303مؤرخ
في  01أكتوبر 2012
رقـ  303مؤرخ

في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit de la
famille

Harmonisation

M

A

Droit des
affaires

Harmonisation

Harmonisation

M

M

A

A

Droit
DSP

Droit public

Etudes
stratégiques et
sécuritaires

Sciences
Politiques

قانون األسرة

أ

م

موائمة

العموـ دراسات استراتيجية

السياسية

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت ببحُت 1
انًُذاٌ

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
و /ل
و /أ

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

قانون
البيئة

والتنمية

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Droit de
أ

موائمة

م

قرار  775مؤرخ

في  12أوت 2014

l’environnement

Harmonisation

M

A

المستدامة
القانون

الجنائي
الحقوؽ

والعموم

الحقوؽ

اإلداري

والعموـ

قانون

السياسية

األعمال
القانون
العقاري

العالقات

م

A

Harmonisation

M

A

Droit
administratif

Harmonisation

M

A

Droit des
affaires

Harmonisation

M

A

Droit
immobilier

المؤرخ
رقـ 598
ّ
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Relations
internationales

المؤرخ
رقـ 598
ّ
في  24سبتمبر2013

Harmonisation

رقـ  775مؤرخ

في  12سبتمبر 2014

Harmonisation

M

الدولية

أ

م

موائمة

أ

م

موائمة

أ

م

موائمة

أ

م

موائمة

تنظيم
سياسي
واداري

أ

موائمة

م

رقـ  341مؤرخ
في  08سبتمبر 2010
رقـ  567مؤرخ

في  04سبتمبر 2011
رقـ  904مؤرخ
في  03أكتوبر 2015

M

A

Organisation
politique et
administrative

Droit

DSP

Sciences
Politiques

العموـ

السياسية

أ

موائمة

et de
développement
durable
Droit pénal et
sciences
criminelles

الجنائية
القانون

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت لظُطُُت 1
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ
و/ل انعًهُت

قانون التييئة

والعموـ الحقوؽ

السياسية

Arrêtés des
formations
habilités

م

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 315
ّ
في  06ماي 2013

Harmonisation

قانون التوثيق

م

م

موائمة

قانون التأمينات

م

م

موائمة

قانون األسرة

أ

م

موائمة

أ

م

موائمة

والتعمير

الحقوؽ

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

القانون العام
االقتصادي

القانون الجنائي

M

P

Droit de
l’urbanisme et de
d’aménagement

المؤرخ
رقـ 315
ّ
في  06ماي 2013

Harmonisation

M

P

Droit Notarial

المؤرخ
رقـ 315
ّ
في  06ماي 2013

Harmonisation

M

P

Droit des
assurances

Harmonisation

M

A

Droit de la
famille

Harmonisation

M

A

Droit public
économique

رقـ  608مؤرخ

في  24سبتمبر 2013
المؤرخ
رقـ 315
ّ
في  06ماي 2013
رقـ  865مؤرخ

أ

م

موائمة

القانون الخاص

أ

م

موائمة

قانون األعمال

أ

م

موائمة

القانون الدولي العام

أ

م

موائمة

إدارة عبيت

م

م

المؤرخ
رقـ 493
ّ
موائمة
في  15جويمية 2014

والعموم الجنائية

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

في  03اكتوبر 2015
رقـ  865مؤرخ
في  03اكتوبر 2015
المؤرخ
رقـ 315
ّ
في  06ماي 2013
رقـ  608مؤرخ
في  24سبتمبر 2013

Domaine Filière

Droit Droit pénal et
sciences
criminelles

Harmonisation

M

A

Harmonisation

M

A

Droit privé

Harmonisation

M

A

Droit des
affaires

Harmonisation

M

A

Droit
International
public

Harmonisation

M

P

Administration
publique

DSP

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـ ـ
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خبيعت بظكزة
انًُذاٌ انشعبت

الحقوؽ

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ
و/ل انعًهُت

القانون اإلداري

م

م

موائمة

القانون الدولي العام

أ

م

موائمة

قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

رقـ  184مؤرخ
في  01جويمية 2009
رقـ  290مؤرخ

في  01أكتوبر 2012
رقـ  290مؤرخ

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Harmonisation

M

P

Droit
administratif

Harmonisation

M

A

Droit
international
public

الحقوؽ

قانون األسرة

م

م

موائمة

Harmonisation

M

السياسية

قانون األعمال

أ

م

المؤرخ
رقـ 486
ّ
Harmonisation
موائمة
في  15جويمية 2014

M

A

سياسات عامة

أ

م

المؤرخ
رقـ 668
ّ
موائمة
في  09أكتوبر 2011

Harmonisation

M

A

المؤرخ
رقـ 486
ّ
Harmonisation
موائمة
في  15جويمية 2014

M

والعموـ

العموـ

السياسية

أ

العالقات الدولية

م

في  01أكتوبر 2012

Spécialité

P

A

Domaine Filière

Droit

Droit de la
famille

DSP

Droit des
affaires
Politiques
Scienc
publiques
es
Politi
Relations
ques internationales

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حؤهُم خبيعت انًظُهت
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
و /أ
و/ل انعًهُت

formations habilités

الحقوؽ
الحقوؽ
والعموـ

القانون اإلداري

أ

م

موائمة

قانون األعمال

أ

م

موائمة

قانون األسرة

 09سبتمبر 2011
رقـ  521مؤرخ

Harmonisation

M

A

Droit de la
famille

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
sciences
criminelles

M

A

Administratio
n locale

M

A

Relations
internationales

أ
أ

م

موائمة

اإلدارة المحمية

أ

م

المؤرخ
رقـ 553
ّ
موائمة
في  04سبتمبر2011

Harmonisation

العالقات الدولية

أ

م

المؤرخ
رقـ 624
ّ
موائمة
في  24سبتمبر2013

Harmonisation

في  15جويمية 2014
رقـ  611مؤرخ
في  09أكتوبر 2011

Droit
DSP

Sciences
Politiques

السياسية

قرار رقـ  616مؤرخ في

Harmonisation

M

A

Droit des
affaires

م

والعموم الجنائية
العموـ

في  12أوت 2014

Harmonisation

M

A

Droit
administratif

موائمة

القانون الجنائي

السياسية

رقـ  743مؤرخ

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

Domaine Filière

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـ

خبيعت ورلهت
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ
و/ل انعًهُت

القانون الجنائي
والعموم الجنائية
الحقوؽ
الحقوؽ

القانون العام
االقتصادي
قانون األعمال

والعموـ

السياسية
العموـ

السياسية

وأمنية

تنظيم سياسي واداري

أ

م

موائمة

أ

م

موائمة

Arrêtés des
formations
habilités

رقـ  626مؤرخ

في  24سبتمبر 2013
قرار  323مؤرخ
في  07سبتمبر2010
رقـ  626مؤرخ

Spécialité

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
sciences
criminelles

Harmonisation

M

A

Droit public
économiques

Harmonisation

أ

م

المؤرخ
رقـ 662
ّ
Harmonisation
موائمة
في  09أكتوبر 2011

M

Etudes
stratégiques A
et sécuritaires

أ

م

المؤرخ
رقـ 662
ّ
موائمة
في  09أكتوبر 2011

Harmonisation

M

Organisation
politique et
administrative

A

Droit

Droit des
affaires

M

في  24سبتمبر 2013

A

Domaine Filière

DSP

Sciences
Politiques

دراسات استراتيجية

أ

م

موائمة

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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خبيعت طكُكذة
انًُذاٌ انشعبت

الحقوؽ

الحقوؽ

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ
و/ل انعًهُت

قانون األسرة

أ

م

موائمة

قانون األعمال

أ

م

موائمة

القانون الجنائي

أ

والعموم الجنائية

والعموـ

الدولة

السياسية

والمؤسسات

السياسية

Arrêtés des
formations
habilités

رقـ  56المؤرخ
في  04سبتمبر2011
رقـ  320المؤرخ
في  01أكتوبر 2012
رقـ  56المؤرخ

موائمة

في  04سبتمبر2011
رقـ  530المؤرخ

أ

م

موائمة

أ

م

المؤرخ
رقـ 633
ّ
موائمة
في  24سبتمبر2013

في  15جويمية 2014

Spécialité

Harmonisation

M

A

Droit de la
famille

Harmonisation

M

A

Droit des
affaires

M

Harmonisation

Domaine Filière

Droit pénal et
sciences
criminelles

A

Harmonisation

M

A

Etat et
institutions

Harmonisation

M

A

Relations
internationales

Droit
DSP

Sciences
Politiques

العموـ

العالقات الدولية

م

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت ططُف 2
انًُذاٌ انشعبت

الحقوؽ
الحقوؽ

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /ل
و /أ

قانون البيئة

م

م

قانون األعمال

أ

م

موائمة

المالية

والعموـ

السياسية

م

موائمة

م

أ

م

موائمة

اإلدارة المحمية

أ

م

موائمة

العالقات الدولية

أ

م

موائمة

رقـ  959مؤرخ
في  09أوت 2016
رقـ  318مؤرخ

في  01أكتوبر2012
رقـ  959مؤرخ

في  09أوت 2016
رقـ  318مؤرخ

في  01أكتوبر2012
رقـ  959مؤرخ

في  09أوت 2016
رقـ  959مؤرخ

في  09أوت 2016

Harmonisation

M

P

Harmonisation

M

A

Droit de
l’environnement

Droit des
affaires

Harmonisation

M

P

Droit des
entreprises
financières

Harmonisation

M

A

Droit public

Harmonisation

M

A

Administration
locale

Harmonisation

M

A

Relations
internationales

Droit
DSP

Sciences
Politiques

القانون العام

العموـ

السياسية

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

موائمة

قانون المؤسسات

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت لظُطُُت 3

انًُذاٌ انشعبت

والعموـ

السياسية

السياسية

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

المؤرخ
رقـ 319
ّ
في  06ماي 2013

اإلدارة محمية

أ

م

موائمة

سياسات عامة

أ

م

المؤرخ
رقـ 495
ّ
موائمة
في  15جويمية 2014

دراسات
استراتيجية وأمنية

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 318
ّ
في  06ماي 2013

Harmonisation

M

A

Harmonisation

M

A

Harmonisation

M

Administration

locale

Politiques
publiques

Etudes
stratégiques A
et sécuritaires

Sciences Politiques

الحقوؽ

العموم

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /ل
و /أ

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

Domaine Filière

DSP

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت بشبر
انًُذاٌ

الحقوؽ

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
و /أ
و/ل انعًهُت

انشعبت

الحقوؽ

لبَىٌ
األعًبل

أ

م

موائمة

انذونت
وانًؤطظبث

أ

م

موائمة

قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

قرار  288مؤرخ
في 2012/10/01
قرار  288مؤرخ

في 2012/10/01
قرار  484مؤرخ

أ

م

موائمة

انمبَىٌ انعبو

أ

م

موائمة

العموـ حُظُى طُبطٍ
السياسية وإدارٌ

أ

م

المؤرخ
رقـ 288
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

والعموـ

السياسية

في 2014/07/15
قرار  288مؤرخ

في 2012/10/01

Spécialité

Harmonisation

M

A

droit des
affaires

Harmonisation

M

A

Etat et
institutions

M

Harmonisation

A

Droit

Droit privé
DSP

Harmonisation

M

A

Droit Public

Harmonisation

M

A

Organisation
politique et
administrative

Sciences
Politiques

انمبَىٌ
انخبص

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت يعظكز
انًُذاٌ

الحقوؽ

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
و /أ
و/ل انعًهُت

الحقوؽ

والعموـ

السياسية
العموـ
السياسية

لبَىٌ
األعًبل

أ

م

موائمة

لبَىٌ
األطزة

أ

م

موائمة

انمبَىٌ
انمؼبئٍ

أ

م

موائمة

اإلدارة
انًحهُت

أ

م

موائمة

قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

قرار  621المؤرخ

في  24سبتمبر 2013
 876المؤرخ

في  03أكتوبر 2015
قرار  621المؤرخ
في  24سبتمبر 2013
قرار  621المؤرخ
في  24سبتمبر 2013

Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M
l’opération

Spécialité

Harmonisation

M

A

Droit des
affaires

Harmonisation

M

A

Droit de la
famille

Harmonisation

M

A

Droit
judiciaire

Harmonisation

M

A

Domaine Filière

Droit
DSP

Sciences Administration
publique
Politiques

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت طعُذة
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

القانون اإلداري

أ

م

المؤرخ
رقـ 525
ّ
موائمة
في  15جويمية 2014

Harmonisation

M

A

قانون األعمال

أ

م

المؤرخ
رقـ 315
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit des affaires

أ

م

المؤرخ
رقـ 315
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
sciences
criminelles

أ

م

المؤرخ
رقـ 628
ّ
Harmonisation
موائمة
في  24سبتمبر 2013

M

الحقوؽ

والعموم الجنائية

والعموـ

قانون البيئة

اإلدارة المحمية

أ

م

المؤرخ
رقـ ّ 884
موائمة
في  03أكتوبر 2015

Harmonisation

M

A

Administration
locale

العالقات الدولية

أ

م

المؤرخ
رقـ 628
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Relations
internationales

المستدامة

السياسية

Domaine Filière

Droit
DSP

Sciences
Politiques

A

Droit de
l’environnement et
du développement
durable

والتنمية

العموـ

Arrêtés des
formations
habilités

Spécialité
Droit
administratif

الحقوؽ القانون الجنائي

السياسية

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ و/ل انعًهُت

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت حهًظبٌ
انخخظض

لبَىٌ األعًبل

أ

م

موائمة

انمبَىٌ انذونٍ انعبو

أ

م

موائمة

انمبَىٌ انخبص

أ

م

موائمة

انمبَىٌ انعبو
االلخظبدٌ

أ

م

موائمة

الحقوؽ
الحقوؽ

Arrêtés des
formations
habilités

قرار  346المؤرخ
في  08أوت 2010
قرار  325المؤرخ

في  01أكتوبر 2012
قرار  587المؤرخ

في  04سبتمبر 2011
قرار  325المؤرخ

في  01أكتوبر 2012
قرار  325المؤرخ

انمبَىٌ انعبو

أ

م

موائمة

انمبَىٌ انمؼبئٍ

أ

م

موائمة

انمبَىٌ انبحزٌ
وانُمم

أ

م

موائمة

إدارة انًىارد انبشزَت

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 653
ّ
في  09أكتوبر 2011

السياسية دراطبث اطخزاحُدُت
وأيُُت

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 653
ّ
في  09أكتوبر 2011

والعموـ

السياسية

العموـ

يفي  01أكتوبر 2012
قرار  908المؤرخ

في  03مارس 2015
قرار  908المؤرخ

في  03مارس 2015

Spécialité

Harmonisation

M

A

droit des
affaires

Harmonisation

M

A

Droit
international
publiques

Harmonisation

M

A

Droit privé

Harmonisation

M

A

Droit public
économique

Harmonisation

M

A

Droit Public

Harmonisation

M

A

Droit judiciaire

Harmonisation

M

A

Harmonisation

M

A

Harmonisation

M

A

Droit
DSP

Droit maritime
et des
transports
Administration
des ressources
humaines
Etudes
stratégiques et
sécuritaires

Sciences
Politiques

انًُذاٌ انشعبت

انطبُعت انشبهذاث ؽبُعت
و /أ ل /و انعًهُت

قرار التكوينات المؤىمة

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت أدرار
انًُذاٌ

انشعبت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
و /أ
و/ل انعًهُت
القانون
اإلداري

الحقوؽ

الحقوؽ

قانون

األعمال

أ

م

موائمة

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 593
ّ
في  24سبتمبر 2013

موائمة

المؤرخ
رقـ 478
ّ
في  15جويمية 2014

قانون

والعموـ

المؤسسات

السياسية

االقتصادية

السياسية

م

م

في  01أكتوبر 2012

Harmonisation

M

A

Droit
administratif

Harmonisation

M

A

Droit des
affaires

Harmonisation

M

P

تنظيم
أ

سياسي
واداري

م

تأىيل

//

Spécialité

Habilitation

M

A

Domaine Filière

Droit

Droit des
entreprises
économiques
Organisation
politique et
administrative

DSP

Sciences
Politiques

العموـ

قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités
المؤرخ
رقـ 284
ّ

Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M
l’opération

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حُبرث
انًُذاٌ

الحقوؽ
والعموـ

السياسية

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
و /ل
و /أ

قرار التكوينات المؤىمة

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

الحقوؽ

لبَىٌ
األعًبل

م

م

موائمة

انمبَىٌ
انعمبرٌ

أ

م

موائمة

لبَىٌ
انبُئت

أ

م

موائمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

//
قرار  891المؤرخ
في 2015/10/03
قرار  585المؤرخ

Type Diplôme Nature de
)(A/P
L/M
l’opération
Harmonisation
Harmonisation
Harmonisation

M
M
M

P
A
A

Spécialité

Domaine Filière

Droit des
affaires
Droit foncier

Droit

DSP

Droit de
l’environnement
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في 2011/09/04

وانخًُُت
انًظخذايت

السياسية

انمبَىٌ
اإلدارٌ

أ

م

موائمة

انمبَىٌ
اندُبئٍ
وانعهىو
اندُبئُت

أ

م

موائمة

ادارة
انًىارد
انبشزَت

أ

م

موائمة

قرار  585المؤرخ
في 2011/09/04
قرار  323المؤرخ
في 2012/10/01
قرار  990المؤرخ

في 2013/09/24

Harmonisation

M

Droit
administratif

A

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
sciences
criminelles

Harmonisation

M

A

Administration
des ressources
humaines

Sciences
Politiques

العموـ

et développement
durable

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت طُذٌ بهعببص
انًُذاٌ

Spécialité

لبَىٌ
األعًبل

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 529
ّ
في  15جويمية 2014

Harmonisation

M

A

droit des
affaires

انمبَىٌ
انطبٍ

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 632
ّ
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

droit médical

لبَىٌ عبو

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 632
ّ
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

droit public

انمبَىٌ
انمؼبئٍ

أ

م

موائمة

العموـ انذراطبث
انظُبطُت
السياسية انًمبرَت

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 686
ّ
في  24سبتمبر 2013

انشعبت

الحقوؽ

الحقوؽ

قرار التكوينات المؤىمة

Diplô
Nature de
me
l’opération
L/M

Type
)(A/P

والعموـ
السياسية

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
و /أ
و/ل انعًهُت

Arrêtés des
formations
habilités

Domaine Filière

Droit
DSP
M

A

Droit
judiciaire

Harmonisation

M

A

Etudes
politiques
comparées

Sciences
Politiques

المؤرخ
رقـ 632
ّ
Harmonisation
في  24سبتمبر 2013

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت يظخغبَى
انًُذاٌ انشعبت

الحقوؽ

الحقوؽ

انخخظض

انطبُعت انشبهذاث ؽبُعت
و /أ ل /و انعًهُت

والعموـ

السياسية

المؤرخ ؼ
رقـ 195
ّ
ي  01جويمية 2009

Harmonisation

M

A

Harmonisation

M

A

Droit
international
public

Harmonisation

M

A

Droit privé

المؤرخ
رقـ 320
ّ
Harmonisation
موائمة
في  07سبتمبر 2010

M

القانوف الطبي

أ

م

القانوف القضائي

أ

م

موائمة

التعاوف الدولي

أ

م

المؤرخ
رقـ 320
ّ
موائمة
في  07سبتمبر 2010

االدارة المحمية

أ

م

القانوف اإلداري

أ

م

موائمة

القانوف الدولي العاـ

أ

م

موائمة

القانوف الخاص

أ

م

موائمة

القانوف الجنائي

أ

م

رقـ  878المؤرخ

في  03أكتوبر 2015
رقـ  310المؤرخ

في  01أكتوبر 2012

A

Le droit pénal
et sciences
criminelles

المؤرخ
رقـ 623
ّ
Harmonisation
موائمة
في  24سبتمبر 2013

M

A

droit médical

Harmonisation

M

A

Droit
judiciaire

Harmonisation

M

A

Coopération
internationale

Harmonisation

M

A

Administration
publique

رقـ  878المؤرخ

في 03أكتوبر2015

المؤرخ
رقـ 320
ّ
موائمة
في  07سبتمبر 2010

Droit
DSP

Sciences
Politiques

العموـ

Arrêtés des
formations
habilités

Droit
administratif

والعموـ الجنائية

السياسية

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت وهزاٌ 2

انًُذاٌ

الحقوؽ

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
و  /أ و /ل

قرار التكوينات المؤىمة

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M l’opération

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

الحقوؽ

والعموـ

السياسية

Harmonisation

M

A

droit des
affaires

Harmonisation

M

A

Droit privé

M

A

انمبَىٌ
اإلدارٌ

أ

م

لبَىٌ
األعًبل

أ

م

موائمة

انمبَىٌ
انخبص

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 672
ّ
في  09أكتوبر 2011

انمبَىٌ
اندُبئٍ
وانعهىو
اندُبئُت

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 625
ّ
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

انمبَىٌ
انطبٍ

أ

م

موائمة

Droit Le droit pénal
et sciences
criminelles

المؤرخ
رقـ 881
ّ
في 2015/10/03

Harmonisation

M

A

Droit médical

انمبَىٌ
انعبو
االلخظبدٌ

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 554
ّ
في  04سبتمبر 2011

Harmonisation

M

A

Droit public
économique

انعاللبث
انذونُت

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 554
ّ
في  04سبتمبر 2011

Harmonisation

M

A

Relations
internationales

إدارة عبيت

أ

موائمة

م

المؤرخ
رقـ 554
ّ
في  04سبتمبر 2011

M

Harmonisation

A

DSP

Sciences
Politiques

العموـ

السياسية

Harmonisation

M

A

موائمة
المؤرخ
رقـ 554
ّ
في  04سبتمبر 2011

Spécialité
droit
administratif

Domaine Filière

Administration
publique

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ حُظًظُهج

انًُذاٌ

الحقوؽ

انشعبت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
و/ل انعًهُت
و /أ

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Arrêtés des
formations habilités

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

انذونت
الحقوؽ
وانًؤطظبث

أ

م

المؤرخ
رقـ 646
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Etat et
institutions

انمبَىٌ
انعمبرٌ

أ

م

االدارة
انًحهُت

والعموـ

السياسية

العموـ
السياسية دراطبث
اطخزاحُدُت
وأيُُت

المؤرخ
رقـ 646
ّ
موائمة
Harmonisation
في  24سبتمبر 2013

M

A

Droit
immobilier

أ

م

المؤرخ
رقـ 702
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Administration
publique

أ

م

المؤرخ
رقـ 646
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Etudes
stratégiques et
sécuritaires

Droit
DSP
Sciences
Politiques

انمبَىٌ
انذونٍ انعبو

أ

م

المؤرخ
رقـ 646
ّ
موائمة
في  24سبتمبر 2013

Harmonisation

M

A

Droit
international
public

Domaine Filière

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ عٍُ حًُىشُج
انًُذاٌ
الحقوؽ
والعموـ

السياسية

انشعبت

الحقوؽ

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
و /ل
و /أ

قرار التكوينات المؤىمة

Arrêtés des
انعًهُت
formations habilités

انمبَىٌ
انخبص

أ

م

موائمة

انمبَىٌ انعبو

أ

م

موائمة

المؤرخ
رقـ 278
ّ
في  01أكتوبر 2012
المؤرخ
رقـ 278
ّ
في  01أكتوبر 2012

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération
Harmonisation

M

Harmonisation

A
A

M

Domaine Filière Spécialité
Droit privé
Droit
public

Droit

DSP

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ غهُشاٌ

انًُذاٌ

انشعبت

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
و /أ و/ل انعًهُت

formations habilités

الحقوؽ
والعموـ

السياسية

الحقوؽ

القانوف اإلداري

أ

م

القانوف الخاص

أ

م

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

المؤرخ
رقـ 280
ّ
موائمة
في  01أكتوبر 2012

Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M

Harmonisation

M

المؤرخ
رقـ 644
ّ
Harmonisation
موائمة
في  24سبتمبر 2013

M

A
A

Spécialité

droit
administratif

Filière

Droit

Domaine

DSP

Droit privé
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القانوف الجنائي

والعموـ الجنائية
العموـ

السياسية

االدارة المحمية

أ

م

أ

م

المؤرخ
رقـ 644
ّ
موائمة
في 24سبتمبر 2013
//

موائمة

Harmonisation

M

A

Le droit pénal
et sciences
criminelles

Harmonisation

M

A

Sciences Administration
publique
Politiques

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ انُعبيت

انًُذاٌ

الحقوؽ
والعموـ

السياسية

قرار التكوينات المؤىمة
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Arrêtés des
انشعبت انخخظض
و/ل انعًهُت
و /أ
formations
habilités
رقـ  790المؤرخ
انمبَىٌ
Harmonisation
موائمة
م
أ
اإلدارٌ
في  24سبتمبر 2014
الحقوؽ
المؤرخ
رقـ 643
لبَىٌ
ّ
Harmonisation
موائمة
م
أ
األطزة
في  24سبتمبر 2013

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Spécialité

M

A

Droit
administratif

M

A

Droit de la
famille

Domaine Filière

Droit

DSP

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ نهبُغ

انًُذاٌ

الحقوؽ
والعموـ

السياسية

قرار التكوينات المؤىمة

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
و/ل انعًهُت
و /أ

الحقوؽ

انمبَىٌ
اندُبئٍ
وانعهىو
اندُبئُت

أ

م

Arrêtés des
formations
habilités

قرار  642المؤرخ

موائمة

لبَىٌ
األطزة

أ

م

موائمة

انمبَىٌ
اإلدارٌ

أ

م

موائمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Harmonisation

في  24سبتمبر2013
قرار  642المؤرخ

Harmonisation

في  24سبتمبر2013
قرار  642المؤرخ

Harmonisation

في  24سبتمبر2013

M

Spécialité

Droit pénal et
sciences
criminelles

A

M

Droit de la
famille

A

M

Domaine Filière

Droit

DSP

Droit
administratif

A

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ حُذوف

انًُذاٌ

الحقوؽ
والعموـ

السياسية

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انشعبت انخخظض
و/ل انعًهُت
و /أ

الحقوؽ

انمبَىٌ
انعبو

أ

لبَىٌ
األعًبل

أ

موائمة

م

موائمة

م

قرار التكوينات المؤىمة

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Arrêtés des
formations
habilités

قرار  918المؤرخ

في  03أكتوبر 2015
قرار  918المؤرخ

في  03أكتوبر 2015

Harmonisation
Harmonisation

A

M
M

Spécialité

Domaine Filière

Droit Public
Droit des
affaires

A

Droit

DSP

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ يغُُت
انًُذاٌ

الحقوؽ
والعموـ

السياسية

انشعبت

الحقوؽ

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /ل
و /أ
انعًهُت

قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités
قرار  325المؤرخ

انمبَىٌ انعبو

أ

م

موائمة

انمبَىٌ
انخبص

أ

م

موائمة

انمبَىٌ انعبو

أ

ل

تأىيل

/

انمبَىٌ
انخبص

أ

ل

حؤهُم

/

في  01أكتوبر 2012
قرار  587المؤرخ

في  04سبتمبر 2011

Type Diplôme Nature de
Domaine Filière Spécialité
(A/P) L/M
l’opération

Harmonisation

M

A

Droit
Public

Harmonisation

M

A

Droit Privé

Habilitation

L

A

Droit
Public

Habilitation

L

A

Droit Privé

Droit

DSP

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انًُذاٌ :انعهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انبىَزة

انًُذاٌ

انشعبت

حبرَخ اندشائز
انحذَث
(>-5:5
)5=81

ا

و

االحظبل
وانعاللبث
انعبيت

ا

و

يىاءيت

 N°29301/10/2012

Harmonisation

M

A

ا

و

يىاءيت

N° 21407/072009

Harmonisation

M

A

ا

و

يىاءيت

 N°29407/09/2010

Harmonisation

M

A

ا

و

يىاءيت

Harmonisation

M

A

ا

و

يىاءيت

Harmonisation

M

A

 N° 21407/072009
 N° 21407/072009

Sociologie de la
déviance et du
crime
Sociologie de
l’éducation
Sociologie de
l’organisation et
du travail
Psychologie
clinique
Psychologie
Scolaire

ا

و

يىاءيت

– N° 605
24/09/2012

Harmonisation

M

A

Psychologie du
travail, de
l’organisation et
gestion des
ressources
humaines

انعهىو
االخخًبعُت– فهظفت انعبيت
فـهظفت

ا

و

يىاءيت

– N° 605
24/09/2012

Harmonisation

M

A

Philosophie
générale

Sciences
 SocialesPhilosophie

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

ا

و

يىاءيت

 N°49015/07/2014

Harmonisation

M

A

Communication
et relations
publiques

Sciences Sociales
- Sociologie

Harmonisation

M

A

انعهىو
انفمه انًمبرٌ
االخخًبعُت–
وأطىنه
فـهظفت

ا

و

يىاءيت

– N° 205
23/03/2015

Harmonisation

M

A

Jurisprudence
(Fiqh) comparée
et ses
fondements

Sciences
 IslamiquesChariaa

عهىو
اخخًبعُت -عهى انُفض
عهى انُفض انعًم وانخُظُى
وحظُُز
انًىارد
انبشزَت

 N°49015/07/2014

Histoire
moderne de
l’Algérie (1519)1830

 Sciences SocialesPsychologie

عهى انُفض
انعُبدٌ
عهى انُفض
انًذرطٍ

يىاءيت

يىاءيت

ا

و

حؤهُم

/

Habilitation

M

A

عهىو
اإلطاليُت
أطىل انذٍَ

يمبرَت
األدَبٌ

Sciences Humaines et Sociales

عهى اخخًبع
االَحزاف
واندزًَت
انعهىو
عهى اخخًبع
االخخًبعُت -
انخزبُت
عهى االخخًبع
عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

 N°60524/09/2013

Harmonisation

M

A

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

Sciences de l’Information
et de la Communication

انعهىو
اإلَظبَُت –
عهىو اإلعالو
واالحظبل

حبرَخ انغزة
اإلطاليٍ فٍ
انعظز انىطُؾ

ا

و

لزار انخكىَُب ث
انًؤههت

Spécialité

Domaine Filière

 Sciences HumainesHistoire

عهىو
إَظبَُت-
حبرَخ

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
ا  /و ل  /و انعًهُت

Arrêtés des
formations
Habilités

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Sciences
Islamique Comparaison
Oussoul – des religions
Eddine

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت اندهفت
انشعبت

Sciences
Humaines Histoire

انخخظض

Histoire de la
résistance et du
mouvement
national algérien

A

M

Harmonisation

N°315يىاءيت
07 /09/2010

و

ا

حبرَخ انًمبويت
عهىو
وانحزكت
-إَظبَُت
حبرَخ انىؽُُتاندشائزَت

Audiovisuel

A

M

Harmonisation

N°315يىاءيت
07 /09/2010

و

ا

ٌانظًعٍ انبظز

Communication et
relations
publiques

A

M

N° 867 –
يىاءيت
03/10/2015

و

ا

االحظبل
وانعاللبث انعبيت

Sociologie de
l’éducation

A

M

Harmonisation

N° 201 يىاءيت
10/01/2009

و

ا

عهى اخخًبع
انخزبُت

و

ا

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

Sciences Sociales Sociologie

Sociologie de
l’organisation et
du travail

A

M

N°315Harmonisation
يىاءيت
07 /09/2010

Sociologie de la
communication

A

M

Harmonisation

N° 509 –
يىاءيت
15/07/2014

و

ا

عهى اخخًبع
االحظبل

Psychologie
scolaire

A

M

Harmonisation

N°315يىاءيت
07 /09/2010

و

ا

عهى انُفض
ٍانًذرط

Psychologie du
travail, de
l’organisation et
gestion des
ressources humaines

A

M

Harmonisation

N°315يىاءيت
07 /09/2010

و

ا

Sciences
Sociales Philosophie

Sciences
Sociales Psychologie

Harmonisation

Philosophie
générale

A

M

Harmonisation

N°315يىاءيت
07 /09/2010

و

ا

Archéologie
islamiques

A

M

Habilitation

و

ا

/

حبهُم

ٌانًُذا

عهىو
-إَظبَُت
عهىو
اإلعالو
واالحظبل

انعهىو
االخخًبعُت
 عهىاالخخًبع

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
 و انعًهُت لزار انخكىَُب ث/  و ل/ ا
انًؤههت

Nature de
l’opération

Spécialité

Sciences
Humaines –
Archéologie

Sciences Humaines et Sociales

Type Diplôme
(A/P) L/M

Filière

Sciences de
l’Information et de
la Communication

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités

عهىو
 عهى انُفض انعًم-اخخًبعُت
عهى انُفض وانخُظًُىحظُُز
انًىارد انبشزَت
انعهىو
االخخًبعُت– فهظفت انعبيت
فـهظفت

اِثبر اإلطاليُت

عهىو
-إَظبَُت
عهى اِثبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Nature de
l’opération

Arrêtés des
formations
Habilités

لزار انخكىَُب ث
انًؤههت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
 و انعًهُت/  و ل/ ا

انخخظض

A

M

Harmonisation

N°580 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

حبرَخ انًغزة
انعزبٍ انحذَث

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

A

M

Harmonisation

N°302 يىاءيت
01/10/2012

و

ا

حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز انىطُؾ

M

N°512 Harmonisation
يىاءيت
15/07/2014

ا

االحظبل
وانعاللبث
انعبيت

Communication
et relations
publiques

A

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

و

انشعبت

عهىو
-إَظبَُت
حبرَخ

عهىو
-إَظبَُت
عهىو
اإلعالو
واالحظبل

ٌانًُذا

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

Spécialité

Type Diplôme
(A/P)
L/M

Histoire
moderne
du
Maghreb

Filière

Sciences de
l’Information et de
la Communication

Sciences Humaines et Sociales

Domaine

Sciences Humaines Histoire

خبيعت غزداَت

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sciences Sociales
- Sociologie

A

M

Harmonisation

N°580 يىاءيت
04/09/2011

ا

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

و

ا

عهى اخخًبع
انخزبُت

و

ا

عهى االخخًبع
ٍانثمبف

و

ا

عهى انُفض
ٌانعُبد

و

Sociologie de
l’éducation

A

M

N°644 Harmonisation
يىاءيت
09/10/2011

Sociologie
culturelle
Psychologie
clinique

A

M

Harmonisation

A

M

Psychologie du
travail, de
l’organisation et
gestion des
ressources
humaines

A

M

Harmonisation

N°580 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

Psychologie
Scolaire

A

M

Harmonisation

N°580 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

عهى انُفض
ٍانًذرط

Jurisprudence
(Fiqh)
comparée et ses
fondements

A

M

Harmonisation

N°580 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

ٌانفمه انًمبر
وأطىنه

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

انشزَعت
ٌوانمبَى

Science
s
Islamiq
ues Charia
a

Sciences Sociales Psychologie

Sociologie de
l’organisation
et du travail

Sciences Jurisprudence
Islamiques (Chariaa (et
-Chariaa
droit

N°302 يىاءيت
01/10/2012
N°580
Harmonisation
يىاءيت
04/09/2011

انعهىو
االخخًبعُت
 عهىاالخخًبع

عهى انُفض
عهىو
انعًم وانخُظُى
-اخخًبعُت
وحظُُز انًىارد
عهى انُفض
انبشزَت

انعهىو
اإلطاليُت
– شعبت
انشزَعت
انعهىو
اإلطاليُت
– انشزَعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت خًُض يهُبَت
Filière

Sciences Humaines et Sociales

Sciences
Humaines Histoire

Spécialité

Nature de
l’opération

و/ ل
انعًهُت لزار انخكىَُب ث
انًؤههت

و/ ا

انخخظض

Histoire
moderne du
Maghreb

A

M

Harmonisation

N°580 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

حبرَخ انًغزة
انعزبٍ انحذَث

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

A

M

Harmonisation

N°302 يىاءيت
01/10/2012

و

ا

حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز انىطُؾ

A

M

N°512 Harmonisation
يىاءيت
15/07/2014

و

ا

االحظبل
وانعاللبث
انعبيت

A

M

Harmonisation

N°580 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

A

M

Harmonisation

و

ا

A

M

و

ا

A

M

و

ا

Sciences de
Communication
l’Information et
et relations
de la
publiques
Communication
Sociologie de
l’organisation et
du travail
Sciences
Sociologie de
Sociales l’éducation
Sociologie
Sociologie
culturelle
Psychologie
clinique
Sciences
Sociales Psychologie

Type Diplôme
(A/P) L/M

Psychologie du
travail, de
l’organisation et
gestion des
ressources
humaines

Psychologie
Scolaire
Jurisprudence
Sciences
(Fiqh)
Islamiques comparée et
Chariaa
ses fondements

N°644 يىاءيت
09/10/2011
N°302 Harmonisation
يىاءيت
01/10/2012
N°580 Harmonisation
يىاءيت
04/09/2011

A

M

N°580 Harmonisation
يىاءيت
04/09/2011

A

M

Harmonisation

M

N°580 Harmonisation
يىاءيت
04/09/2011

A

و

ا

N°580 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

و

ا

عهى اخخًبع
انخزبُت
عهى االخخًبع
ٍانثمبف
عهى انُفض
ٌانعُبد

انشعبت

ٌانًُذا

عهىو
-إَظبَُت
حبرَخ

عهىو
-إَظبَُت
عهىو اإلعالو
واالحظبل

انعهىو
االخخًبعُت
 عهىاالخخًبع

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

Domaine

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Habilités

عهى انُفض
عهىو
انعًم وانخُظُى
-اخخًبعُت
وحظُُز انًىارد
عهى انُفض
انبشزَت
عهى انُفض
ٍانًذرط
انعهىو
ٌاإلطاليُت – انفمه انًمبر
وأطىنه
شعبت
انشزَعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت انًذَت
Filière

Sciences Humaines et Sociales

Sciences
Humaines Histoire

Spécialité

Type Diplôme
(A/P) L/M

Nature de
l’opération

Histoire de
l’Etat ottoman
(1453-1924)

A

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

A

M

A

M

A

M

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

A

M

Audiovisuel
Sciences de
l’Information et
Communication
de la
Communication et relations
publiques
Sociologie de
l’organisation
Sciences
et du travail
Sociales Sociologie de la
Sociologie
déviance et du
crime
Sciences
Psychologie
Sociales clinique
Psychologie
Sciences
Sociales Counseling et
Sciences de
orientation
l’Education

M

 و انعًهُت لزار انخكىَُب ث/ ل
انًؤههت

N°622Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013

و

Harmonisation

N°320 يىاءيت
01/07/2015

و

ا

Harmonisation

N°741 يىاءيت
12/08/2014

و

ا

N°309 يىاءيت
01/09/2012

و

ا

N°309 يىاءيت
01/09/2012

و

ا

N°741 يىاءيت
12/08/2014

و

ا

Harmonisation

N°877يىاءيت
03/10/2015

و

ا

Harmonisation

N°309 يىاءيت
01/09/2012

و

ا

Harmonisation

انشعبت

و/ ا

حبرَخ انذونت
انعثًبَُت
-1453(
)1924
حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز
انىطُؾ
ٍانظًع
ٌانبظز
االحظبل
وانعاللبث
انعبيت
عهى اخخًبع
انخُظُى
وانعًم
عهى اخخًبع
االَحزاف
واندزًَت

ا

ٌانًُذا

عهىو
-إَظبَُت
حبرَخ

عهىو
-إَظبَُت
عهىو
اإلعالو
واالحظبل
انعهىو
االخخًبعُت
 عهىاالخخًبع

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités انخخظض انطبُعت انشهبداث ؽبُعت

عهىو
عهى انُفض
-اخخًبعُت
ٌانعُبد
عهى انُفض
انعهىو
االخخًبعُت– إرشبد
وحىخُه
عهىو
انخزبُت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Filière

Spécialité

Type Diplôme
(A/P) L/M

Nature de
l’opération

و/ ل
انعًهُت لزار انخكىَُب ث
انًؤههت

و/ ا

انخخظض

فمه األحىال
انشخظُت
ٌانًمبر
عهىو
انهغت انعزبُت
 وانذراطبث:إطاليُت
انهغت
انمزآَُت
انعزبُت
انحؼبرة
وانحؼبرة
اإلطاليُت
اإلطاليُت

Jurisprudence
comparée du
statut personnel

A

L

Harmonisation

N°9<>يىاءيت
15/07/2014

ل

أ

La Langue Arabe
et les etudes
coraniques

A

L

Harmonisation

N°594 –
يىاءيت
24/09/2013

ل

أ

Civilisation
islamique
Inimitabilité
(Iaadjaz) du
coran et études
rhétoriques
Tradition
(Hadidh) et ses
sciences
La Foi
Sciences
islamiques
IslamiquesOussoul-Eddine Comparaison
des religions

A

L

Harmonisation

N°1026 –
يىاءيت
09/08/2016

ل

أ

A

L

Harmonisation

N°479يىاءيت
15/07/2014

ل

أ

ٌإعدبس انمزآ
وانذراطبث
انبُبَُت

A

L

Harmonisation

N°479يىاءيت
15/07/2014

ل

أ

انحذَث وعهىيه

A

L

Harmonisation

ل

أ

انعمُذة
اإلطاليُت

A

L

ل

أ

ٌيمبرَت األدَب

L'Exégèse et
sciences du Coran

A

L

ل

أ

انخفظُُز وعهىو
ٌانمزآ

Sciences
Islamiques
Langue Arabe
et Civilisation
Islamique

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

N°594 –
يىاءيت
24/09/2013
N°594 –
Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013
N°479Harmonisation
يىاءيت
15/07/2014

انشعبت

ٌانًُذا

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

Sciences Humaines et Sociales

Domaine

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Habilités

عهىو
:إطاليُت
ٍَأطىل انذ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Jurisprudence
Sciences
Islamiques Chariaa

(Chariaa) et droit

Jurisprudence
(Fiqh)
comparée et
ses fondements

A

Harmonisation

L

A

Harmonisation

L

N°594 –
يىاءيت
24/09/2013

ل

N°594 –
يىاءيت
24/09/2013

ل

انشزَعت
ٌوانمبَى

أ

ٌانفمه انًمبر
وأطىنه

أ

عهىو
إطاليُت
انشزَعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بدبَت
Filière

Spécialité

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Habilités

انعًهُت لزار انخكىَُب ث
انًؤههت

و/ ل

و/ ا

Sciences Humaines et Sociales

Sciences de
Communicatio
l’Information et
n et relations
de la
publiques
Communication

A

M

Harmonisation

N°1033يىاءيت
09/08/2016

و

ا

Sociologie de
l’organisation
et du travail

A

M

Harmonisation

N°183 يىاءيت
01/07/2009

و

ا

A

M

Harmonisation

و

ا

A

M

و

ا

A

M

و

ا

Sciences
Sociales Sociologie

Sciences
Sociales Psychologie

Sociologie de
la santé
Psychologie
clinique
Psychologie du
travail, de
l’organisation
et gestion des
ressources
humaines

N°289يىاءيت
01/10/2012
N°600Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013

Harmonisation

N°1033يىاءيت
09/08/2016

انخخظض

انشعبت

ٌانًُذا

-عهىو إَظبَُت
االحظبل
عهىو اإلعالو
وانعاللبث انعبيت
واالحظبل
عهى اخخًبع
انعهىو
 انخُظُى وانعًم- االخخًبعُت
عهى االخخًبع
عهى اخخًبع
انظحت
عهى انُفض
ٌانعُبد
عهىو
 عهى انُفض انعًم-اخخًبعُت
عهى انُفض وانخُظُى وحظُُز
انًىارد انبشزَت

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

Domaine

Type Diplôme Nature de
(A/P)
L/M
l’opération

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انشهف
Filière

Sciences Humaines et sociales

Sciences
Humaines Histoire

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و/ و ل/ ا
انعًهُت
لزار انخكىَُب ث
انًؤههت

انخخظض

A

M

Harmonisation

-899
يىاءيت
0151/1>/1=

و

ا

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

A

M

Harmonisation

2010/09/08يىاءيت
344

و

ا

Histoire et
civilisation de
l’orient musulman

A

M

Harmonisation

-;1<
يىاءيت
0158/1>/09

و

ا

Histoire moderne
du Maghreb

A

M

Harmonisation

-;9>
يىاءيت
0155/51/1>

و

ا

Histoire moderne
de l’Algérie (15191830)

A

M

Harmonisation

-<<;
يىاءيت
0158/51/1<

و

ا

A

M

Harmonisation

-;1<
يىاءيت
0158/1>/09

و

ا

A

M

Harmonisation

-9>0
يىاءيت
0159/1</5:

و

ا

Archéologie
islamique

A

M

Harmonisation

-0>:
يىاءيت
0150/51/15

و

ا

اِثــــبر
اإلطاليُت

Archéologie
antique

A

M

Harmonisation

->1<
يىاءيت
015:/51/18

و

ا

ااِثــــبر
انمـذًَت

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

انًُذاٌ انشعبت

ٍحبرَخ انىؽ
ٍانعزب
انًعبطز

Histoire
contemporaine du
monde arabe

Sciences
Communication de
Humaines masse et nouveaux
Sciences de
médias
l’Information et
de la
Communication
Communication organisationnelle

Sciences
Humaines –
Archéologie

199

Spécialité

Arrêtés des
formations
Habilités

عهىو حبرَخ انغزة
ٍ اإلطاليٍ ف- إَظبَُت
حبرَخ انعظز انىطُؾ
حبرَخ وحؼبرة
انًشزق
ٍاإلطالي
حبرَخ انًغزة
انعزبٍ انحذَث
حبرَخ اندشائز
انحذَث
)1830 -1519(
االحظبل
عهىو
ٌاندًبهُز
- إَظبَُت
وانىطبئؾ
عهىو
اندذَذة
اإلعالو
االحظبل
واالحظبل

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Domaine

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

ًٍُانخُظ

عهىو
- إَظبَُت
عهى
اِثبر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sciences
Sociales Sociologie

Sciences
Sociales Psychologie

Sciences
Sociales Philosophie

Sociologie de la
déviance et du
crime

A

M

Harmonisation

Sociologie de
l’éducation

A

M

Harmonisation

Psychologie
clinique

A

M

Harmonisation

Psychologie
scolaire

A

M

Harmonisation

Philosophie Arabe
et Islamique

A

M

Harmonisation

Philosophie
générale

A

M

Harmonisation

Philosophie
appliquée

A

M

Harmonisation

Philosophie
occidentale
moderne et
contemporaine

A

M

Harmonisation

-;1<
يىاءيت
0158/1>/09

و

ا

يىاءيت

و

ا

يىاءيت

و

ا

يىاءيت

و

ا

يىاءيت

و

ا

يىاءيت

و

ا

يىاءيت

و

ا

492يىاءيت
15/07/2014

و

ا

49215/07/2014
-;1<
0158/1>/09
-;1<
0158/1>/09
-:<0
0155/1>/09
90703/10/2015
90703/10/2015

عهى اخخًبع
عهىو
االَحزاف
اخخًبعُت
واندزًَت
 عهىعهى اخخًبع
االخخًبع
انخزبُت
عهى انُفض
عهىو
ٌاخخًبعُت انعُبد
 عهىعهى انُفض
انُفض
ٍانًذرط
فهظفت عزبُت
وإطاليُت
عهىو
اخخًبعُت فهظفت عبيت
 فهظفتفهظفت
حطبـُـمـُت
فهظفت غزبُت
حذَثت
ويعبطزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حُشٌ وسو

M

Harmonisation

N°637 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

N°637 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

N°637 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

N°586يىاءيت
04/09/2011

و

ا

A

M

Harmonisation

N°586يىاءيت
04/09/2011

و

ا

يىاءيت

و

ا

Sciences Sociales - Psychologie

A

M

Harmonisation

Psychologie
clinique
Psychologie de
santé
Psychologie
Scolaire

A

M

Harmonisation

N°637 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

N°637 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

N°637 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

Sciences
Sociales Orthophonie

N°637 24/09/2013

Psychologie du
travail, de
l’organisation et
gestion des
ressources humaines

Neurolinguistique
clinique

A

M

Harmonisation

N°637 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

Handicap auditif

A

M

Harmonisation

N°324يىاءيت
01/10/2012

و

ا

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

N°757 12/08/2014

ٍانظًع
ٌانبظز
االحظبل
ٌاندًبهُز
وانىطبئؾ
اندذَذة
االحظبل
ًٍُانخُظ
عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم
عهى اخخًبع
االَحزاف
واندزًَت
عهى انُفض
انعًم وانخُظُى
وحظُز
انًىارد
انبشزَت
عهى انُفض
ٌانعُبد
عهى انُفض
انظحت
عهى انُفض
ٍانًذرط
عهى األعظبة
ٌانهغى
ٌانعُبد
اإلعبلت
انظًعُت

-عهىو إَظبَُت
حبرَخ

A

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

Communication
organisationnelle
Sociologie de
l’organisation et
du travail
Sociologie de la
déviance et du
crime

ا

انعهىو اإلَظبَُت – عهىو اإلعالو
واالحظبل

Communication et
relations publiques

و

حبرَخ اندشائز
انحذَث
-5:5>(
)5=81

انًُذاٌ انشعبت

 عهى- انعهىو االخخًبعُت
االخخًبع

Audiovisuel

M

N°1193Harmonisation
يىاءيت
22/11/2015

انخخظض

 عهى انُفض-عهىو اخخًبعُت

A

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و/ و ل/ ا
انعًهُت

–انعهىو االخخًبعُت
أرؽىفىَُب

Histoire moderne
du Maghreb

Sciences
Sociales Sociologie

Sciences Humaines et Sociales

Spécialité

Sciences de
l’Information et de la
Communication
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Type Diplôme Nature de
(A/P)
L/M
l’opération

Filière

Sciences
Humaines Histoire

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités
لزار انخكىَُب ث
انًؤههت

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ا

عهى انُفض
ٌانخزبى

و

ا

حزبُت خبطت

N°637 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

حكُىنىخُب
انخزبُت

Harmonisation

N°892يىاءيت
03/10/2015

و

ا

أَثزوبىنىخُب
اخخًبعُت
وثمبفُت

M

Harmonisation

N°586يىاءيت
04/09/2011

و

ا

فهظفت حطبُمُت

M

Harmonisation

N°892يىاءيت
03/10/2015

و

ا

فهظفت غزبُت
حذَثت
ويعبطزة

Harmonisation

Education spéciale

A

M

N°586Harmonisation 04/09/2011 يىاءيت

Technologie de
l’éducation

A

M

Harmonisation

Sciences
Sociales Anthropolo
gie

Anthropologie
sociale et
culturelle

A

M

Sciences
Sociales Philosophie

Philosophie
appliquée
Philosophie
occidentale
moderne et
contemporaine

A

A

انعهىو االخخًبعُت
– أَثزوبىنىخُب

M

–انعهىو االخخًبعُت
فـهظفت

Sciences Sociales
- Sciences de
l’Education

A

انعهىو االخخًبعُت– عهىو
انخزبُت

و

N°586يىاءيت
04/09/2011

Psychologie de
l’éducation

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2خبيعت انبهُذة
Type Diplôme
(A/P) L/M

Nature de
l’opération

لزار انخكىَُب ث
انًؤههت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
 و انعًهُت/  و ل/ ا

M

Harmonisation

N°620يىاءيت
24/09/2013

و

ا

حبرَخ
وحؼبرة
انًغزة انمذَى

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

A

M

Harmonisation

N°620يىاءيت
24/09/2013

و

ا

عهىو حبرَخ انغزة
ٍ اإلطاليٍ ف-إَظبَُت
حبرَخ انعظز انىطُؾ

Histoire de la
résistance et du
mouvement
national algérien

A

M

Harmonisation

N°875 يىاءيت
03/10/2016

و

ا

حبرَخ انًمبويت
وانحزكت انىؽُُت
اندشائزَت

ا

االحظبل
ٌاندًبهُز
وانىطبئؾ
اندذَذة

عهىو
-إَظبَُت
عهىو
اإلعالو
واالحظبل
عهىو
- إَظبَُت
عهى
انًكخببث

Sciences de
l’Information et
de la
Communication

A

Communication
de masse et
nouveaux
médias

Technologie et
ingénierie de
l’information

A

M

N°620Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013

Sociologie de
l’éducation

A

M

Harmonisation

N°875يىاءيت
03/10/2016

و

ا

عهى اخخًبع
انخزبُت

Sociologie de
l’organisation et
du travail

A

M

Harmonisation

N°620يىاءيت
24/09/2013

و

ا

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

Sociologie de la
communication

A

M

Harmonisation

N°307 يىاءيت
01/10/2012

و

ا

A

M

Harmonisation

N°620يىاءيت
24/09/2013

و

ا

عهى اخخًبع
االَحزاف
واندزًَت

A

M

Harmonisation

N°549 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

عهى اخخًبع
انظحت

Sciences Sociales - Sociologie

انًُذاٌ انشعبت

Histoire et
civilisation du
Maghreb
antique

Sciences
Humaines Bibliothécon
omie

Sciences Humaines et Sociales
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Spécialité

Sociologie de la
déviance et du
crime
Sociologie de la
santé

A

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

N°620يىاءيت
24/09/2013

M

Harmonisation

و

ا

حكُىنىخُب
وهُذطت
انًعهىيبث

و

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

Filière

Sciences Humaines - Histoire

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités

انعهىو
االخخًبعُت
عهى اخخًبع
 عهىاالحظبل
االخخًبع

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sciences Sociales Psychologie

Psychologie
clinique

A

Psychologie du
travail, de
l’organisation et
gestion des
ressources
humaines

Sciences
Sociales Orthophonie

Pathologie du
langage et de la
communication

Sciences
Sociales Sciences de
la population

Sciences
Sociales Sciences
de
l’Educatio
n

Psychologie de
l’éducation
Psychologie de
l’éducation

Démographie
sociale

M

Harmonisation

N°875 يىاءيت
03/10/2016
N°549 يىاءيت
04/09/2011

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

A

M

Harmonisation

M

N°875 Harmonisation
يىاءيت
03/10/2016

A

N°875 يىاءيت
03/10/2016
N°549 Harmonisation
يىاءيت
04/09/2011
N°620يىاءيت
24/09/2013

و

ا

عهى انُفض
ٌانعُبد
عهىو
عهى انُفض
 انعًم وانخُظُى-اخخًبعُت
عهى انُفض وحظُُز
انًىارد
انبشزَت

و

ا

و

ا

و

ا

و

ا

عهىو
أيزاع انهغت
-اخخًبعُت
وانخىاطم
أرؽفىَُب

ا

دًَىغزافُب
اخخًبعُت

و

عهى انُفض
ٌانخزبى

عهىو
اخخًبعُت
– عهىو
إرشبد وحىخُه
انخزبُت

عهىو
اخخًبعُت
 عهىٌانظكب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2خبيعت اندشائز
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Spécialité

Histoire des
civilisations
antiques
Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge
Histoire de
l’Etat ottoman
(1453-1924)
Histoire de
l’Afrique subsaharienne

Nature de
l’opération

Arrêtés des
formations
Habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و/ و ل/ ا

انعًهُت لزار انخكىَُب ث
انًؤههت

انخخظض

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

أ

حبرَخ انحؼبراث
انمذًَت

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

أ

حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز انىطُؾ

ٌانًُذا

عهىو
 حبرَخ انذونت- إَظبَُت
حبرَخ
انعثًبَُت
)1924-1453(

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

أ

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

أ

حبرَخ إفزَمُب
خُىة انظحزاء

Histoire moderne
du Maghreb

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

أ

حبرَخ انًغزة
انعزبٍ انحذَث

Technologie et
ingénierie de
l’information

A

L

Harmonisation

/648
2011/10/9

يىاءيت

ل

أ

حكُىنىخُت
وهُذطت انًعهىيبث

يىاءيت

ل

أ

عهى األرشُف

Archivistique

A

L

/894
Harmonisation
2015/10/3

Gestion et
traitement de
l’information

A

L

Harmonisation

/894
2015/10/3

يىاءيت

ل

أ

حظُُز ويعبندت
انًعهىيبث

Archéologie
antique

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

أ

األثبر انمذًَت

Archéologie
islamique

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

أ

اِثبر اإلطاليُت

Conservation et
restauration

A

L

Harmonisation

/773
يىاءيت
2013/10/07

ل

أ

انظُبَت وانخزيُى

Archéologie
préhistorique

A

L

Harmonisation

/773
يىاءيت
2013/10/07

ل

أ

آثبر يب لبم
انخبرَخ

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

انشعبت

عهىو
– إَظبَُت
عهى
انًكخببث

انعـهىو إَظبَُت واخخًبعُت

Sciences Humaines Bibliothéconomie

Sciences Humaines - Histoire

Filière

Sciences Humaines Archéologie

Sciences Humaines et sociales

Domaine

Type Diplôme
(A/P)
L/M

عهىو
- إَظبَُت
عهى اِثبر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sciences Sociales - Sociologie
Sciences Sociales - Psychologie
Sciences Sociales Sciences de l’Education
Sciences Sociales Orthophonie
Sciences Sociales - Philosophie

Sciences
Sociales Sciences de la
population

Sociologie de
l’organisation et
du travail
Sociologie de
l’éducation
Sociologie de la
communication
Sociologie
urbaine
Sociologie
culturelle
Sociologie de la
déviance et du
crime

A

L

Harmonisation

A

L

Harmonisation

A

L

A

L

A

L

A

L

Psychologie
clinique

A

Psychologie de
la santé
Psychologie
scolaire
Psychologie du
travail, de
l’organisation
et gestion des
ressources
humaines
Systèmes
d’enseignement
et curricula
Psychométrie et
évaluation
éducative
Education
spéciale
Pathologie du
langage et de la
communication

/595
يىاءيت
2013/9/24

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

ل

أ

يىاءيت

ل

ا

يىاءيت

ل

ا

يىاءيت

ل

ا

يىاءيت

ل

ا

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

ا

L

Harmonisation

/372
يىاءيت
2010/9/7

ل

ا

عهى انُفض
ٌانعُبد

A

L

Harmonisation

/564
يىاءيت
2011/9/4

ل

ا

عهى انُفض
انظحت

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

ا

عهى انُفض
ٍانًذرط

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

ا

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

أ

/480
2014/7/15
/595
Harmonisation
2013/9/24
/595
Harmonisation
2013/9/24
/480
Harmonisation
2014/7/15

عهى اخخًبع
انخزبُت
عهى اخخًبع
واالحظبل
عهى االخخًبع
ٌانحؼز
عهى االخخًبع
ٍانثمبف
عهى اخخًبع
االَحزاف
واندزًَت

عهىو
- اخخًبعُت
عهى
االخخًبع

عهىو
- اخخًبعُت
عهى انُفض

عهى انُفض انعًم
وانخُظُى وحظُُز
انًىارد انبشزَت

األَظًت انخعهًُُت
وانًُبهح
انًذرطُت

عهىو
- اخخًبعُت
ٍانمُبص انُفظ
عهىو
ٌوانخزبى
انخزبُت

A

L

Harmonisation

/480
يىاءيت
2014/7/15

ل

أ

A

L

Harmonisation

/772
يىاءيت
2014/8/12

ل

أ

انخزبُت انخبطت

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

أ

أيزاع انهغت
وانخىاطم

ل

أ

عهىو
– اخخًبعُت
اإلعبلت انظًعُت
أرؽفىَُب

Handicap
auditif

A

L

/894
Harmonisation
يىاءيت
2015/10/3

Neurolinguistiq
ue clinique

A

L

Harmonisation

/312
يىاءيت
2010/9/7

ل

أ

عهى األعظبة
ٌانهغىٌ انعُبد

Population et
santé

A

L

Harmonisation

/480
يىاءيت
2014/7/15

ل

ا

عهىو
 انظكبٌ وانظحت- اخخًبعُت
ٌعهى انظكب

Philosophie
générale

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

ا

فهظفت عبيت

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

ا

يُطك وفهظفت
انعهىو

A

L

/595
Harmonisation
يىاءيت
2013/9/24

ل

ا

انعهىو
االخخًبعُت– فهظفت عزبُت
وإطاليُت
فـهظفت

A

L

Harmonisation

/595
يىاءيت
2013/9/24

ل

ا

Logique et
Philosophie des
sciences
Philosophie
Arabe et
Islamique
Philosophie
occidentale
moderne et
contemporaine

فهظفت غزبُت
حذَثت ويعبطزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

3خبيعت اندشائز
Spécialité

Type Diplôme
(A/P)
L/M

Nature de
l’opération

/895
يىاءيت
2015/10/03
/895
Harmonisation
يىاءيت
2015/10/03

Audiovisuel

A

L

Presse imprimée
et électronique

A

L

Communication de
masse et nouveaux
médias

A

L

Harmonisation

Communication
A
organisationnelle

L

Harmonisation

Communication et
relations publiques

A

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
 و انعًهُت لزار انخكىَُبث/  و ل/ ا
انًؤههت

Harmonisation

/895
يىاءيت
2015/10/03

/895
يىاءيت
2015/10/03
/895
Harmonisation
يىاءيت
2015/10/03

L

انخخظض

ل

أ

ٌانظًعٍ انبظز

ل

أ

انظحبفت انًطبىعت
واإلنكخزوَُت

ل

أ

ل

أ

ًٍُاالحظبل انخُظ

أ

االحظبل وانعاللبث
انعبيت

ل

انشعبت

ٌانًُذا

-عهىو إَظبَُت
ٌعهىو اإلعالو االحظبل اندًبهُز
واالحظبل وانىطبئؾ اندذَذة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

Sciences Humaines-

Sciences de l’Information
et de la Communication

Sciences Humaines et
Sociales

Domaine Filière

Arrêtés des
formations
Habilités

انًزكش اندبيعٍ حًُزاطج
Spécialité

Sociologie de
l’organisation
et du travail
Sociologie de la
communication
Psychologie du
travail, de
l’organisation
et gestion des
ressources
humaines
Psychologie
clinique

Nature de
l’opération

Arrêtés des
formations
Habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و/ و ل/ ا

انعًهُت لزار انخكىَُب ث
انًؤههت

A

L

Harmonisation

/645
يىاءيت
2013/9/24

ل

أ

A

L

Harmonisation

/645
يىاءيت
2013/9/24

ل

ا

A

L

Harmonisation

/645
يىاءيت
2013/9/24

ل

ا

A

L

Harmonisation

/645
يىاءيت
2013/9/24

ل

ا

انخخظض

انشعبت

عهى اخخًبع
عهىو
 انخُظُى وانعًم- اخخًبعُت
عهى
عهى اخخًبع
االخخًبع
واالحظبل
عهى انُفض انعًم
عهىو وانخُظُى وحظُُز
 انًىارد انبشزَت- اخخًبعُت
عهى انُفض

ٌانًُذا

انعـهىو إَظبَُت واخخًبعُت

Sciences
Sociales Sociologie

Filière

Sciences Sociales Psychologie

Sciences Humaines et sociales

Domaine

Type Diplôme
(A/P)
L/M

عهى انُفض
ٌانعُبد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ حُببسة

Filière

Spécialité

Sciences
Archéologie
Humaines antique
Archéologie

A

Nature de
l’opération

Arrêtés des
formations
Habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و/ و ل/ ا

انعًهُت لزار انخكىَُبث
انًؤههت

/918
يىاءيت
2015/10/03

L

Harmonisation

ل

أ

/918
يىاءيت
2015/10/03

ل

أ

Sciences Sociologie de
Sociales - l’organisation
Sociologie et du travail

A

L

/918
Harmonisation
يىاءيت
2015/10/03

Sciences
Sociales – Counseling et
Sciences de orientation
l'Education

A

L

Harmonisation

ل

أ

انخخظض

انشعبت

األثبر انمذًَت

عهىو
- إَظبَُت
عهى اِثبر

عهىو
 عهى اخخًبع- اخخًبعُت
انخُظُى وانعًم
عهى
االخخًبع
عهىو
– اخخًبعُت
إرشبد وحىخُه
عهىو
انخزبُت

ٌانًُذا

انعـهىو إَظبَُت واخخًبعُت

Sciences Humaines et sociales

Domaine

Type Diplôme
(A/P)
L/M

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـ

خبيعت خُدم
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Spécialité

Sciences
Audiovisuel
Humaines Sciences de
l’Informatio
Presse
n et de la imprimée et
Communica électronique
tion

A

M

A

M

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

Arrêtés des
formations
Habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و/ و ل/ ا
انعًهُت
لزار انخكىَُبث

انًؤههت
-736
Harmonisation
يىاءيت
2014/08/12

Harmonisation

-872
يىاءيت
2015/10/03

انخخظض

انشعبت
العموم

و

ا

ٍانظًع
ٌانبظز

و

ا

انظحبفت
انًطبىعت
واإلنكخزوَُت

اإلنسانية
– عموم
اإلعالم

ٌانًُذا

واالجتماعية

Filière

Nature de
l’opération

لعـموم اإلنسانية

Sciences
Humaines et
Sociales

Domaine

Type Diplôme
(A/P) L/M

واالتصال

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sociologie de
l’organisation
et du travail
Sciences
Sociales - Sociologie de
Sociologie l’éducation
Sociologie de la
communication

Counseling et
orientation
Sciences
Sociales Sciences de Psychologie
l’Education de l’éducation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

A

M

A

- 616
يىاءيت
2013/09/24

العموم

ا

و

ا

و

ا

و

ا

إرشبد وحىخُه

ا

عهى انُفض
ٌانخزبى

– عموم

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
و/ و ل/ ا

انشعبت

- 659
يىاءيت
2011/10/09
- 659
Harmonisation
يىاءيت
2011/10/09
736 –
Harmonisation
يىاءيت
12/08/2014
616 –
Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013

M

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

و

و

عهى اخخًبع
انخزبُت
عهى اخخًبع
االحظبل

االجتماعية
 عمماالجتماع
العموم

االجتماعية
التربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت حبظت
Filière

Spécialité

Sciences humaines et sociales

Sciences Histoire de la
Humaines - révolution
Histoire
algérienne
Sciences
Communication
Humaines organisationnel
Sciences de
le
l’Information
et de la
CommunicaAudiovisuel
tion

Sciences
Humaines – Gestion et
Bibliothéco traitement de
l’information
-nomie
Sociologie de
l’organisation
et du travail
Sciences Sociologie de
Sociales l’éducation
Sociologie
Sociologie de
la déviance et
du crime
Sciences
Anthropologi
Sociales
e sociale et
Anthropoculturelle
logie

Type Diplôme
(A/P)

A

A

A

L/M

Nature de
l’opération

انعًهُت لزار انخكىَُبث
انًؤههت

M

-121
Harmonisation
يىاءيت
2008/08/07

M

-322
Harmonisation
يىاءيت
2012/10/01

و

-635
يىاءيت
2013/09/24

و

M

Harmonisation

و

ا

ا

ا

A

M

Harmonisation

-755
يىاءيت
2014/08/12

و

ا

A

M

Harmonisation

-121
يىاءيت
2008/08/07

و

ا

A

M

Harmonisation

-562
يىاءيت
2011/09/04

و

ا

A

M

Harmonisation

-890
يىاءيت
2015/10/03

و

ا

M

-121
Harmonisation
يىاءيت
2008/08/07

A

و

ا

ٌانًُذا

العموم
حبرَخ انثىرة
–اإلنسانية
اندشائزَت
تاريخ
االحظبل
ًٍُانخُظ
ٍانظًع
ٌانبظز

العموم
اإل نسانية
– عموم
اإلعالم

واالتصال

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités

العموم
حظُُز
اإلنسانية
ويعبندت
–عمم انًعهىيبث
المكتبات
عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

العموم

االجتماعية عهى االخخًبع
انخزبُت
 عممعهى اخخًبع
االجتماع االَحزاف
واندزًَت
العموم األَثزوبىنى
االجتماعية خُب انثمبفُت
أنثروبولوجيا واالخخًبعُت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بزج بىعزَزَح
Domaine

Type Diplôme

Arrêtés des
formations
Habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Nature de
انخخظض
l’opération  و انعًهُت لزار انخكىَُبث/  و ل/ ا

Filière

Spécialité

Sciences
Sociales Sociologie

Sociologie de
l’organisation
et du travail

A

M

Harmonisation

Sociologie de la
communication

A

M

Harmonisation

Sociologie de
l’éducation

A

M

(A/P)

L/M

انشعبت

ٌانًُذا
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و

ا

1036يىاءيت
09/08/2016
293Harmonisation
يىاءيت
07/09/2010

و

ا

و

ا

عهى اخخًبع
انخُظُى
العموم
االجتماعية وانعًم
عهى اخخًبع
 عمماالحظبل
االجتماع
عهى اخخًبع
انخزبُت

واالجتماعية

604يىاءيت
24/09/2013

العـموم اإلنسانية

Sciences
humaines et
sociales

انًؤههت

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عهى انُفض
انعًم
العموم
وانخُظُى
وحظُُز
االجتماعية
انًىارد
 عممانبشزَت
النفس عمم النفس

المدرسي
العموم

اإلسالمية
– شعبة
الشريعة

الشريعة

ا

و

ا

و

ا

والقانون

ل

905يىاءيت
03/10/2015

حآهُم

حآهُم

-

-

Harmonisation

M

A

Habilitation

M

A

L

Habilitation

A

Psychologie du
travail, de
Sciences
l’organisation
 Socialeset gestion des
Psychologie
ressources
humaines
Psychologie
scolaire

Sciences
Jurisprudence
Islamiques - (Chariaa) et
Chariaa
droit

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انطبرف
انشعبت

انًُذاٌ

Arrêtés des
formations
Habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
ل /و
انعًهُت
ا /و
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

Diplôm
Nature de
Type
e
)(A/P
l’opération
L/M

Spécialité

واالجتماعية

العـموم اإلنسانية

عهى اخخًبع
االجتماع
االحظبل

ا

و

-322
يىاءيت
2012/10/01

Harmonisation

M

A

Sociologie de la
communication

 -عمم

Sciences
 SocialesSociologie

Sciences
Humaines et
Sociales

عهى اخخًبع
العموم
انخُظُى
االجتماعية وانعًم

ا

و

-121
يىاءيت
2008/08/07

Harmonisation

M

A

Sociologie de
l’organisation
et du travail

Filière

Domaine

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت خُشهت
انًُذاٌ

انشعبت

العموم
اإلنسانية–
تاريخ

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
ل  /و انعًهُت
ا /و

حبرَخ
انًمبويت
وانحزكت
انىؽُُت
اندشائزَت

ا

و

Arrêtés des
formations
Habilités

لزار انخكىَُبث
انًؤههت

Type Diplôme Nature de
L/M
)(A/P
l’opération

619Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013

M

A

Spécialité

Histoire de la
Sciences résistance et du
 Humainesmouvement
Histoire
national
algérien

العموم
اإلنسانية –

Audiovisuel

واالتصال

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

العموم

عهى
االخخًبع
انحؼزٌ

االجتماعية  -عمم اجتماع
عمم االجتماع
التنظيم

ا

ا

و

و

581يىاءيت
04/09/2011

حآهُم

--

Harmonisation

Habilitation

M

M

A

العموم

عهى انُفض
االجتماعية -
انظحت

ا

و

عمم النفس

العموم
انخخطُؾ
االجتماعية  -انذًَغزافٍ
عمم السكان وانخًُُت

ا

و

العموم

االجتماعية– فهظفت عبيت
فـمسفة

ا

و

516يىاءيت
15/07/2015

Harmonisation

297Harmonisation
يىاءيت
07/09/2010

M

297Harmonisation
يىاءيت
07/09/2010

M

Sciences
 SocialesSociologie

A

Sociologie de
l’organisation
et du travail

A

Sciences
Psychologie de
 Socialesla santé
Psychologie

والعمل
M

Sociologie
urbaine

Sciences
 HumainesSciences de
l’Information
et de la
Communicati
on

A

A

Sciences Humaines et Sociales

عموم اإلعالم

انظًعٍ
انبظزٌ

ا

و

619يىاءيت
24/09/2013

Harmonisation

M

A

Filière

Domaine

Sciences
Planification
 Socialesdémographiqu
Sciences de la
e et
population développement
Philosophie
générale

Sciences
 SocialesPhilosophie

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـ ـ
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ٍخبيعت أو انبىال
Domaine

Filière

Spécialité

Type Diplôme
(A/P)
L/M

Nature de
l’opération

Arrêtés des
formations
Habilités

انشهبدا
ؽبُعت
انطبُعت
ث
انخخظض
 و انعًهُت لزار انخكىَُبث/  و ل/ ا

انشعبت

ٌانًُذا

انًؤههت

Sciences Humaines et Sociales

Sciences
Audiovisuel
Humaines Sciences de
Presse
l’Information et imprimée et
de la
électronique
Communication

Sciences
Sociales Sociologie

Sciences
Sociales Psychologie

Sciences
Sociales Sciences de
l’Education
Sciences
Sociales Orthophonie

A

M

Harmonisation

627يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

784يىاءيت
07/10/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

627يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

Sociologie de
l’organisation
et du travail

A

M

Habilitation

حآهُم

Harmonisation

M

324Harmonisation
يىاءيت
07/09/2010

Psychologie
clinique

A

M

Harmonisation

Psychologie
Scolaire

A

M

Habilitation

314يىاءيت
01/10/2012
---

حآهُم

324Harmonisation
يىاءيت
07/09/2010

A

M

A

M

Habilitation

A

M

Harmonisation

A

627يىاءيت
24/09/2013

M

A

Sciences
Histoire
Humaines - contemporain
Histoire
e du Maghreb

---

و

ا

الجماىيري
والوسائط
الجديدة

Psychologie du
travail, de
l’organisation e
t gestion des
ressources
humaines

Pathologie du
langage et de la
communication

ٍانظًع
العموم
ٌانبظز
– اإلنسانية
انظحبفت
عموم اإلعالم انًطبىعت
واإلنكخزوَُت
واالتصال
االتصال

Communicati
on de masse
et nouveaux
médias

Psychologie
de l’éducation
Counseling et
orientation

االحظبل
وانعاللبث
انعبيت

M

Habilitation

---

حآهُم

314يىاءيت
01/10/2012

---

حآهُم

و

ا

و

ا

و

ا

و

ا

و

ا

و

ا

و

ا

و

ا

انعهىو
عهى اخخًبع
- االخخًبعُت
انخُظُى وانعًم
عهى االخخًبع
عهى انُفض
انعًم وانخُظُى
وحظُُز انًىارد
انبشزَت

عهى انُفض
ٌانعُبد

انعهىو
- االخخًبعُت
عهى انُفض

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

Communication et
relations
publiques

عمم النفس
المدرسي

عهى انُفض
ٌانخزبى

انعهىو
–االخخًبعُت
عهىو انخزبُت إرشاد وتوجيو
ٍَٛاٌؼ
أيزاع انهغت
–االجتّبػيت
وانخىاطم
ٔيبٛفٛأسط
تاريخ المغرب

العربي المعاصر

العموم

–اإلنسانية
تاريخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌخبيعت انىاد
Filière

Spécialité

Type Diplôme
(A/P)
L/M

Histoire de
l’occident
A
musulman au
moyen âge
Sciences
Histoire
Humaines contemporain A
Histoire
e du Maghreb
Histoire des
civilisations A
antiques
Sciences
Humaines Sciences de
Audiovisuel
l’Information et
de la

A

Communication
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Nature de
l’opération

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
 م انعًهُت/  م ل/ ا

انخخظض

انشعبت

العموم

M

Harmonisation

732 يىاءيت
12/08/2014

و

ا

حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز انىطُؾ

M

Harmonisation

300 يىاءيت
01/10/2012

و

ا

اإلنسانية– حبرَخ انًغزة
انعزبٍ انًعبطز

M

612 - 29/09/
يىاءيت
Harmonisation
2013

ا

حبرَخ انحؼبراث
انمذًَت

M

868 –
يىاءيت
03 / 10/10

ا

ٍانظًع
ٌانبظز

Harmonisation

و

و

تاريخ

العموم اإلنسانية

ٌانًُذا

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Sciences Humaines et sociales

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités
لزار انخكىَُبث
انًؤههت

– عموم اإلعالم
واالتصال

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sociologie de
la

و

ا

650 يىاءيت
09/10/2011
732 Harmonisation
يىاءيت
12/08/2014

و

ا

و

ا

Harmonisation

612 - 24 /09
يىاءيت
/ 2013

و

ا

M

Harmonisation

732 يىاءيت
12/08/2014

و

ا

عهى اخخًبع
االَحزاف
واندزًَت

M

732 Harmonisation
يىاءيت
12/08/2014

ا

عهى انُفض
ٍانًذرط

- االجتماعية

العموم

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

A

M

A

communication

Sciences
Sociales Sociologie

Sciences
Sociales Psychologie

Sociologie de
l’éducation
Sociologie
urbaine
Sociologie de
l’organisation
et du travail
Sociologie de
la déviance et
du crime
Psychologie
scolaire

Counseling et
Sciences
orientation
Sociales Technologie
Sciences de
de l’éducation
l’Education

Sciences
Islamiques OussoulEddine

La foi
islamique
L’Exégèse et
sciences du
Coran
Tradition
(Hadith) et
ses sciences
Prêche
(Daawa) et
information
Pensée et
culture
islamique

Jurisprudence
(Fiqh)
comparée et ses
fondements
Sciences
Transactions
Islamiques financières
Chariaa
contemporaines
Jurisprudence
(Chariaa) et
droit

A

عهى اخخًبع
االحظبل

612 يىاءيت
24/09 /2013

A

و

عهى اخخًبع
انخزبُت
العموم
عهى االخخًبع
االجتماعية
ٌانحؼز
 عممعهى اخخًبع
االجتماع انخُظُى وانعًم

A

M

Harmonisation

300 - 01
/10/2012

يىاءيت

و

ا

إرشبد وحىخُه

A

M

Harmonisation

868 يىاءيت
3/10/2015

و

ا

انخزبُت انخبطت

A

M

Harmonisation

1044يىاءيت
09/08/2016

و

ا

انعمُذة
اإلطاليُت

A

M

Harmonisation

612يىاءيت
24/09/2013

و

ا

انخفظُز وعهىو
ٌانمزآ

A

M

Harmonisation

510يىاءيت
15/07/2014

و

ا

انحذَث
وعهىيه

A

M

Harmonisation

300يىاءيت
01/10/2012

و

ا

انذعىة
واإلعالو

A

M

Harmonisation

868يىاءيت
03/10/2015

و

ا

انفكز وانثمبفت
اإلطاليُت

A

M

Harmonisation

-300
يىاءيت
2012/10/01

و

ا

ٌانفمه انًمبر
وأطىنه

A

M

Harmonisation

-612
يىاءيت
2013/09/24

و

ا

A

M

Harmonisation

-578
يىاءيت
2011/09/04

و

ا

العموم

عمم النفس

–االجتماعية
عموم التربية

انعهىو
– اإلطاليُت
ٍَأطىل انذ

انعهىو
–
اإلطاليُت
انًعبيالث انًبنُت
شعبت
انًعبطزة
انشزَعت
انشزَعت
ٌوانمبَى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت طىق أهزاص
Filière

Spécialité

Sciences Communication et
Humaines relations
Sciences de
publiques
l’Information
et de la
Communication
Communica- organisationnelle
tion

Sciences
Sociales Sociologie

Arrêtés des
formations
Habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت

انعًهُت لزار انخكىَُبث
انًؤههت

و/ ل

و/ ا

انخخظض

انشعبت
العموم

A

M

Harmonisation

298يىاءيت
07/09/2010

و

ا

االحظبل
وانعاللبث
انعبيت

A

M

Harmonisation

321يىاءيت
01/10/2012

و

ا

االحظبل
ًٍُانخُظ

Sociologie de la
déviance et du
crime

A

M

Harmonisation

882يىاءيت
20/07/2016

و

ا

Sociologie de
l’éducation

A

M

Harmonisation

962يىاءيت
09/08/2016

و

ا

Sociologie de
l’organisation et
du travail

A

M

Habilitation

و

ا

_

حآهُم

عهى اخخًبع
االَحزاف
واندزًَت
عهى اخخًبع
انخزبُت
عمم اجتماع

التنظيم والعمل

– اإلنسانية

عموم اإلعالم
واالتصال
العموم

االجتماعية
 عمم-

ٌانًُذا

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Sciences humaines et Sociales

Domaine

Diplôm
Nature de
Type
e
(A/P)
L/M l’opération

االجتماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـ ـ
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خبيعت عُببت
Filière

Spécialité

Sciences Histoire moderne
Humaines de l’Algérie
Histoire
(1519-1830)

Sciences Humaines et Sociales

Sciences
Sociales Sociologie

A

M

Nature de
l’opération

قرار التكوينات

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
 و انعًهُت/  و ل/ ا

211Harmonisation
يىاءيت
01/07/2009

و

Harmonisation

651يىاءيت
09/10/2011

و

ا

Communication
et relations
publiques

A

M

Harmonisation

651يىاءيت
09/10/2011

و

ا

A

M

Harmonisation

651يىاءيت
09/10/2011

و

ا

و

ا

Communication
organisationnelle

A

M

34008/09/2010
Harmonisation
يىاءيت
56604/09/2011

Gestion et
traitement de
l’information

A

M

Harmonisation

Sociologie de
l’organisation et
du travail

A

M

Sociologie de la
déviance et du
crime

A

Sociologie
urbaine
Scciologie de la
santé

211يىاءيت
01/07/2009

و

Harmonisation

566يىاءيت
04/09/2011

و

ا

M

Harmonisation

211يىاءيت
01/07/2009

و

ا

A

M

Harmonisation

340يىاءيت
08/09/2010

و

ا

A

M

Habilitation

و

ا

---

حبهُم

االحظبل
ًٍُانخُظ
العموم
حظُُز ويعبندت
اإلنسانية – انًعهىيت

عمم المكتبات

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم
عهى اخخًبع
العموم
االَحزاف
االجتماعية
واندزًَت
 عممعهى االخخًبع
ٌانحؼز
االجتماع
عمم اجتماع
الصحة
عهى انُفض
انعًم وانخُظُى

العموم
وحظُُز انًىارد
- االجتماعية
انبشزَت
عمم النفس

M

A

M

Harmonisation

M

774Harmonisation
يىاءيت
12/08/2014

و

ا

العموم
أيزاع انهغت
–االجتماعية
وانخىاطم
أرطوفونيا

286يىاءيت
01/10/2012
211Harmonisation
يىاءيت
01/07/2009

و

ا

فهظفت عبيت

و

ا

فهظفت حطبُمُت

و

ا

211يىاءيت
01/07/2009

و

ا

عهى انُفض
ٌانعُبد

ا

العموم
عهى انُفض
–االجتماعية
ٌانخزبى
عموم التربية

Sciences
Sociales –
Orthophonie

Pathologie du
langage et de la
communication

A

M

651Harmonisation
يىاءيت
09/10/2011

Philosophie
générale

A

M

Harmonisation

Philosophie
appliquée

A

M

Anthropologie
générale

ا

ٍانظًع
ٌانبظز
االحظبل
وانعاللبث
العموم
انعبيت
االحظبل
– اإلنسانية
ٌاندًبهُز
عموم اإلعالم وانىطبئؾ
اندذَذة
واالتصال

A

A

A

M

ٌانًُذا

تاريخ

211Harmonisation
يىاءيت
01/07/2009

Psychologie de
l’éducation

Sciences
Sociales Anthropologie

انشعبت

العموم
حبرَخ اندشائز
–اإلنسانية
انحذَث

)1830-1519(

M

Sciences
Sociales Sciences de
l’Education

Sciences
Sociales Philosophie

ا

A

Psychologie du
travail, de
l’organisation et
Sciences
gestion des
Sociales ressources
Psychologie
humaines
Psychologie
clinique

انخخظض

المؤىمة

Audiovisuel

Sciences
Humaines Sciences de
l’Information Communication
de masse et
et de la
Communica- nouveaux médias
tion

Sciences
Humaines
Bibliothéconomie

L/M

Arrêtés des
formations
Habilités

Habilitation

---

حبهُم

و

و

ا

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Domaine

Diplôm
Type
e
(A/P)

أنثروبولوجيا
عامة

العموم
–االجتماعية
فـمسفة
عموم
:اجتماعية

أنثروبولوجيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خبيعت لبنًت
Domaine

Filière

Spécialité

Type Diplôme
(A/P)
L/M

Nature de
l’opération

Arrêtés des
formations
Habilités

قرار التكوينات

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
 م انعًهُت/  م ل/ ا

انخخظض

انشعبت

ا

حبرَخ انًغزة
ٍانعزب
انًعبطز

العموم

ا

حبرَخ وحؼبرة
انًشزق
ٍاإلطالي

ٌانًُذا

المؤىمة

A

A

M

Harmonisation

615يىاءيت
24/09/2013
871يىاءيت
03/10/2015

Harmonisation

و

ا

735يىاءيت
12/08/2014

و

ا

Communication de masse
et nouveaux
médias

A

M

316يىاءيت
Harmonisation
2010/09/07

Communication et
relations
publiques

A

M

Harmonisation

Sciences
Humaines Bibliothéco
nomie

Administration
des organismes
documentaires
et des
bibliothèques

M

871يىاءيت
Harmonisation
03/10/2015

M

316Harmonisation
07/09/2010

Sciences
Archéologie
Humaines antique
Archéologie
Sociologie de
l’organisation
et du travail
Sciences Sociologie de
Sociales la
Sociologie communication

و

–اإلنسانية
تاريخ

االحظبل
العموم
ٌاندًبهُز
اإلنسانية – وانىطبئؾ
اندذَذة
عموم
االحظبل
اإلعالم
وانعاللبث
واالتصال
انعبيت
إدارة
العموم
انًؤطظبث
– اإلنسانية
انىثبئمُت
عمم المكتبات وانًكخببث

ا

العموم
A

A
A

اإلنسانية – اِثـبر انمذًَـت
عـمم اآلثــار

513يىاءيت
15/07/2014

M

Harmonisation

M

513يىاءيت
Harmonisation
15/07/2014

316يىاءيت
07/09/2010

Sociologie de
la santé

A

M

547يىاءيت
Harmonisation
04/09/2011

Sciences
Psychologie
Sociales scolaire
Psychologie

A

M

Harmonisation

Psychologie
Clinique

A

M

Habilitation

Sciences
Philosophie
Sociales appliquée
Philosophie

و

M

Sciences
Humaines Sciences de
l’Information
et de la
Communication

A

و

-

حآهُم

و

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

ا

العموم

ا

 عهى اخخًبع- االجتماعية
االحظبل

و

ا

عهى اخخًبع
انظحت

و

ا

عهى انُفض
ٍانًذرط

و

ا

و

عمم النفس
العيادي

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Sciences Humaines et sociales

Histoire
contemporaine du
Sciences
Maghreb
Humaines Histoire et
Histoire
civilisation de
l’orient
musulman

عمم االجتماع

عمم النفس
المدرسي
العموم

A

M

Harmonisation

871يىاءيت
03/10/2015

و

االجتماعية فهظفت حطبُمُت

ا

–فـمسفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1خبيعت ببحُت
Domaine

Filière

Spécialité

Type Diplôme
(A/P)
L/M

Nature de
l’opération

Arrêtés des
formations
Habilités

قرار التكوينات

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
 و انعًهُت/  و ل/ ا

انشعبت

ٌانًُذا
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M

M

Harmonisation

Harmonisation

598يىاءيت
24/09/2013
598يىاءيت
24/09/2013

و
و

ا

حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز انىطُؾ

ا

ٍحبرَخ انىؽ
ٍانعزب
انًعبطز

العموم

–اإلنسانية
تاريخ

واالجتماعية

Sciences
Humaines Histoire

A

العـموم اإلنسانية

Sciences
Humaines et
Sociales

المؤىمة

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge
Histoire
contemporaine

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Histoire de la
révolution
algérienne

A

M

Harmonisation

652يىاءيت
09/10/2011

و

ا

Communication
et relations
publiques

A

M

Harmonisation

598يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

1030يىاءيت
09/08/2016

و

ا

A

M

Harmonisation

652يىاءيت
09/10/2011

و

ا

M

652Harmonisation
يىاءيت
09/10/2011

Sciences
Humaines Sciences de
Audiovisuel
l’Information et
de la
Presse
Communication

imprimée et
électronique

Sciences
Humaines
Bibliothéconomie

Administration
des organismes
documentaires
et des
bibliothèques

Sciences
Humaines Archéologie

Archéologie
antique
Sociologie
urbaine

Sciences
Sociales Sociologie

Sociologie de la
déviance et du
crime
Sociologie de
l’organisation
et du travail
Psychologie
clinique

Psychologie de
la santé
Psychologie du
travail, de
l’organisation e
Sciences
t gestion des
Sociales ressources
Psychologie
humaines
Psychologie
scolaire
Psychologie de
la déviance et
du crime

Counseling et
orientation
Sciences
Sociales Education
Sciences de spécialisée et
l’Education enseignement
adapté
Sciences
Pathologie du
Sociales - langage et de la
Orthophonie communication
Sciences
Planification
Sociales - démographique
et
Sciences de la
population développement

211

Sciences
Sociales Philosophie

Philosophie
occidentale
moderne et
contemporaine
Philosophie
appliquée

Sciences
Islamiques Oussoul-

Tradition
(Hadith) et
ses sciences

A

و

ا

االحظبل
وانعاللبث
انعبيت
ٍانظًع
ٌانبظز
انظحبفت
انًطبىعت
واإلنكخزوَُت
إدارة
انًؤطظبث
انىثبئمُت
وانًكخببث

العموم

– اإلنسانية
عموم اإلعالم
واالتصال
العموم
– اإلنسانية
عمم المكتبات
العموم

M

598Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013

A

M

598Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

598يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

و

ا

A

M

و

ا

A

M

567يىاءيت
04/09/2011
598Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013
775Harmonisation
يىاءيت
12/08/2014

و

ا

A

M

Harmonisation

775يىاءيت
12/08/2014

A

M

Harmonisation

483يىاءيت
15/07/2015

A

حبرَخ انثىرة
اندشائزَت

و

ا

اإلنسانية – اِثبر انمذًَت
عـمم اآلثــار

و

و

ا

ا

عهى االخخًبع
ٌانحؼز
العموم
عهى اخخًبع
 االَحزاف- االجتماعية
واندزًَت
عمم االجتماع
عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم
عهى انُفض
ٌانعُبد
عهى انُفض
انظحت
عهى انُفض
العموم
انعًم وانخُظُى
وحظُُز انًىارد
االجتماعية
انبشزَت
عهى انُفض
ٍانًذرط

عمم النفس

عمم النفس
P

االنحراف

M

والجريمة

A

M

A

L

A

A

598Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013
Habilitation

-

حآهُم

و

ا

ل

ا

M

897Harmonisation
يىاءيت
03/10/2015

M

567Harmonisation
يىاءيت
04/09/2011

و

و

ا

ا

A

M

Harmonisation

598يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

598يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

212يىاءيت
01/07/2009

و

ا

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

إرشبد وحىخُه

العموم

االجتماعية– التربية الخاصة

عموم التربية والتعميم المكيف

العموم
اػطزاببث
انهغت
–االجتماعية
وانخىاطم
أرطوفونيا
انخخطُؾ
ٍَانظكب
وانخًُُت

العموم

- االجتماعية
عمم السكان

فهظفت غزبُت
العموم
حذَثت
االجتماعية– ويعبطزة
انفهظفت
فـمسفة
انخطبُمُت
انحذَث
وعهىيه

العموم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Eddine

Sciences
Islamiques Chariaa

Prêche
(Daawa) et
information
La foi
islamique

A

M

Harmonisation

483يىاءيت
15/07/2015

و

ا

A

M

Harmonisation

567يىاءيت
04/09/2011

و

ا

A

M

Habilitation

و

ا

Jurisprudence
(Chariaa) et
droit

A

M

Harmonisation

567يىاءيت
04/09/2011

و

ا

Transactions
financières
contemporaines

A

M

Harmonisation

567يىاءيت
04/09/2011

و

ا

Jurisprudence
(Fiqh)
comparée et ses
fondements

A

598يىاءيت
24/09/2013

و

Droits de
l’Homme et
minorités

La langue
Sciences
arabe et les
Islamiques :
études
Langue Arabe coraniques
et Civilisation
Islamique
Histoire
islamique

M

Harmonisation

-

حآهُم

انذعىة
واإلعالو
انعمُذة
اإلطاليُت
التفسير

انشزَعت
ٌوانمبَى
انًعبيالث
انًبنُت
انًعبطزة
ٌانفمه انًمبر
وأطىنه
حمىق
ٌاإلَظب
واأللهُبث

M

Harmonisation

483يىاءيت
15/07/2015

و

ا

A

M

Harmonisation

278يىاءيت
01/10/2012

و

ا

A

M

Harmonisation

598يىاءيت
24/09/2013

و

ا

أصول الدين

وعموم القرآن

ا

A

– اإلسالمية

العموم
– اإلسالمية
شعبة

الشريعة

العموم
انهغت انعزبُت
اإلسالمية– وانذراطبث
انمزآَُت
المغة العربية
انخبرَخ
ٍاإلطالي

والحضارة

اإلسالمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بظكزة
Domaine

Filière

Spécialité

Type Diplôme Nature de
(A/P)
L/M
l’opération

Arrêtés des
formations
Habilités

قرار التكوينات

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
 و انعًهُت/  و ل/ ا

انشعبت

ٌانًُذا

Sciences Humaines et Sociales

Sciences
Humaines Histoire

Histoire
contemporain
A
e du monde
arabe
Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

Audiovisuel
Sciences
Humaines Sciences de
l’Information Communication
et de la
et relations
Communication
publiques
Sciences
Humaines Bibliothécon
-omie

Administration
des organismes
documentaires
et des
bibliothèques

Sciences
Sociales Sociologie

Sociologie de
l’éducation
Sociologie de
l’organisation
et du travail
Sociologie
Urbaine

212

M

301Harmonisation
يىاءيت
07/09/2010

و

ا

A

M

Harmonisation

1034 يىاءيت
09/08/2016

و

ا

A

M

Harmonisation

901 يىاءيت
03/10/2015

و

ا

M

901 Harmonisation
يىاءيت
03/10/2015

A

و

ا

حبرَخ
ٍانىؽ
ٍانعزب
العموم
انًعبطز
اإلنسانية– حبرَخ
انغزة
تاريخ
ٍاإلطالي
فٍ انعظز
انىطُؾ
العموم
ٍانظًع
ٌاإلنسانية انبظز
االحظبل
وانعاللبث
انعبيت

– عموم
اإلعالم

واالتصال
العموم

A

M

Harmonisation

1034 يىاءيت
09/08/2016

و

ا

إدارة
اإلنسانية – انًؤطظبث
انىثبئمُت
عمم
المكتبات وانًكخببث

A

M

Harmonisation

486 يىاءيت
15/07/2014

و

ا

عهى اخخًبع
انخزبُت

A

M

Harmonisation

486 يىاءيت
15/07/2014

و

ا

االجتماعية عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

A

M

Habilitation

حآهُم

و

ا

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

-

 عمم االجتماع- العموم االجتماعية

المؤىمة

العموم

 عمماالجتماع عمم االجتماع
الحضري

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sciences
Sociales Sciences de
l’Education

Counseling et
orientation

A

M

Habilitation

-

حآهُم

و

ا

Psychologie
de l’éducation

A

M

Habilitation

-

حآهُم

و

ا

و

ا

Psychologie
clinique

A

M

610 Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013

Psychologie
du travail, de
Sciences
l’organisation
Sociales A
et gestion des
Psychologie
ressources
humaines

M

Harmonisation

610 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

M

Harmonisation

610 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

M

569 Harmonisation
يىاءيت
15/07/2014

Psychologie
scolaire
Anthropologi
Sciences
Sociales e sociale et
Anthropologie
culturelle
Sciences
Sociales Philosophie

Philosophie
générale

A

A

A

M

901Harmonisation
يىاءيت
03 /10/2015

إرشاد

العموم

االجتماعية وتوجيو
– عموم عمم النفس

التربوي
التربية
عهى انُفض
ٌانعُبد
العموم عهى انُفض
انعًم
االجتماعية وانخُظُى
وحظُُز
 عممانًىارد
النفس
انبشزَت
عهى انُفض
ٍانًذرط
العموم

أَثزوبىنىخُب

و

االجتماعية اخخًبعُت
وثمبفُت

ا

–

أنثروبولوجيا

و

فهظفت
انعبيت

ا

العموم

االجتماعية
–فـمسفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت انًظُهت
Domaine

Filière

Spécialité

Type Diplôme Nature de
(A/P)
L/M
l’opération

Arrêtés des
formations
Habilités
قرار التكوينات

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انعًهُت
و/ و ل/ ا

انخخظض

انًُذاٌ انشعبت

المؤىمة
contemporaine

Sciences Humaines et Sociales

Sciences
Humaines Sciences de
l’Information
et de la

Harmonisation

A

M

321Harmonisation
يىاءيت
07/09/2010

و

ا

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

A

M

Harmonisation

321يىاءيت
07/09/2010

و

ا

Presse
imprimée et
électronique

A

M

Harmonisation

624يىاءيت
24/09/2013

و

ا

Audiovisuel

A

M

Harmonisation

879يىاءيت
03/10/2015

و

ا

A

M

Harmonisation

879يىاءيت
03/10/2015

و

ا

A

M

Harmonisation

624يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

311يىاءيت
01/10/2011

و

ا

A

M

Harmonisation

321يىاءيت
07/09/2010

و

ا

Communication Communication

et relations
publiques

Sociologie de
l’éducation
Sciences Sociologie de
Sociales - l’organisation
Sociologie et du travail
Sociologie de
la santé
Psychologie du
travail, de
Sciences
l’organisation
Sociales - et gestion des
Psychologie ressources
humaines
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769يىاءيت
07/10/2013

M

du monde
arabe
Histoire
Sciences
Humaines - moderne de
l’Algérie
Histoire
(1519-1830)

A

و

ا

ٍحبرَخ انىؽ
ٍانعزب
انًعبطز

العموم
حبرَخ اندشائز
اإلنسانية– انحذَث
)1830-1519( تاريخ
حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز انىطُؾ
انظحبفت
العموم
انًطبىعت
اإلنسانية واإلنكخزوَُت
ٍانظًع
– عموم
ٌانبظز
اإلعالم
االحظبل
واالتصال وانعاللبث
انعبيت
عهى اخخًبع
العموم
انخزبُت
اإلنسانية
عهى اخخًبع
– عموم انخُظُى وانعًم
عهى
عهى اخخًبع
اخخًبع
انظحت
عمم النفس

A

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

M

321Harmonisation
مواءمة
07/09/2010

م

ا

العمل والتنظيم
وتسيير الموارد
البشرية

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Histoire

العموم

االجتماعية
 عمم-

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Psychologie
clinique
Counseling et
Sciences
orientation
Sociales Psychométrie
Sciences de
l’Education et évaluation
éducative
Philosophie
générale

Sciences
Sociales Philosophie Philosophie
appliquée
Sciences
islamiques Charia

A

M

Harmonisation

321مواءمة
07/09/2010

م

ا

A

M

Harmonisation

624مواءمة
24/09/2013

م

ا

M

Harmonisation

879مواءمة
03/10/2015

م

ا

A

M

م

ا

A

M

743Harmonisation
مواءمة
12/08/2014
521Harmonisation
مواءمة
15/07/2014

م

ا

A

عمم النفس

النفس

إرشاد وتوجيو

العموم

العيادي

القياس النفسي

االجتماعية
عموم

والتقويم التربوي

التربية

فمسفة عامة

العموم

االجتماعية
–فـمسفة فمسفة تطبيقية
العموم

Fiqh et
Oussoul

A

L

Habilitation

--

تآىيل

ل

ا

الفقو واألصول

– اإلسالمية
شعبة

الشريعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت ورلهت
Filière

Spécialité

Type Diplôme Nature de
(A/P)
L/M
l’opération

قرار التكوينات
المؤىمة

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
 و انعًهُت/  و ل/ ا

Communica-

Sciences Humaines et sociales

Sciences
tion de masse
Humaines - et nouveaux
Sciences de
médias
l’Information
et de la
Audiovisuel
Communication
Communica-

tion
Sociologie de
l’éducation
Sociologie de
Sciences l’organisation
Sociales - et du travail
Sociologie Sociologie de
la
communication

Psychologie du
travail, de
l’organisation e
Sciences
t gestion des
Sociales ressources
humaines
Psychologie

Psychologie
clinique
Counseling et
Sciences
orientation
Sociales Sciences de
l’Education Psychologie
de l’éducation
Sciences
Planification
Sociales démographique
Sciences de
et
la
développement
population

انخخظض
االحظبل
ٌاندًبهُز
وانىطبئؾ
اندذَذة
ٍانظًع
ٌانبظز

A

M

626Harmonisation
يىاءيت
24/09/2014

A

M

Harmonisation

A

L

Habilitation

A

M

Harmonisation

A

M

A

M

Harmonisation

313يىاءيت
01/10/2012

و

ا

A

M

Harmonisation

323يىاءيت
07/09/2010

و

ا

A

M

323Harmonisation
يىاءيت
07/09/2010

و

ا

عهى انُفض
ٌانعُبد

A

M

Harmonisation

323يىاءيت
07/09/2010

و

ا

إرشبد وحىخُه

A

M

Habilitation

يىاءيت

و

ا

A

Anthropologi
Sciences
Sociales e des espaces
Anthropologie
urbains

A

Sciences
Philosophie
Sociales générale
Philosophie

A

M

M

M

و

ا

882يىاءيت
03/10/2015

و

ا

ل

ا

االتصال

555يىاءيت
04/09/2011
323Harmonisation
يىاءيت
07/09/2010

و

ا

عهى اخخًبع
انخزبُت

و

ا

Harmonisation

----

--

حآهُم

555يىاءيت
04/09/2011

و

العموم

اإلنسانية
– عموم

اإلعالم
واالتصال

العموم
عهى اخخًبع
اإلنسانية
انخُظُى وانعًم
– عموم
االجتماع عهى اخخًبع
االحظبل
العموم عهى انُفض انعًم
االجتماعية وانخُظُى وحظُُز
انًىارد انبشزَت

 عممالنفس
العموم

االجتماعية
– عموم عمم النفس
التربية
التربوي
انخخطُؾ
ٍانذًَغزاف
وانخًُُت

العموم
االجتماعية
عممالسكان
العموم

555Harmonisation
يىاءيت
04/09/2011

و

626يىاءيت
24/09/2014

و

Harmonisation

ا

انًُذاٌ انشعبت

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités

ا

أَثزوبىنىخُب
االجتماعية انفؼبءاث
انحؼزَت
–

أنثروبولوجيا

ا

فهظفت انعبيت

فمسفة
العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـ ـ
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

خبيعت طكُكذة
Filière

Spécialité

Histoire de la
résistance et du
mouvement
national
Sciences
algérien
Humaines -

Histoire

Sciences Humaines et Sociales

Sciences
Humaines Sciences de
l’Informatio
n et de la
Communica
-tion

Sciences
Sociales Sociologie

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge
Communicatio
n et relations
publiques

Audiovisuel

Type Diplôme Nature de
(A/P)
L/M
l’opération

888يىاءيت
03/10/2015

و

ا

A

M

Harmonisation

663يىاءيت
09/10/2011

و

ا

A

M

Harmonisation

320يىاءيت
01/10/2012
663Harmonisation
يىاءيت
09/10/2011

و

ا

االحظبل
وانعاللبث انعبيت

و

ا

ٍانظًع
ٌانبظز

و

ا

203يىاءيت
01/07/2009
561Harmonisation
يىاءيت
04/09/2011
888Harmonisation
يىاءيت
03/10/2015

و

ا

و

ا

و

ا

306يىاءيت
07/09/2011

و

ا

561يىاءيت
04/09/2011
306Harmonisation
يىاءيت
07/09/2011
306Harmonisation
يىاءيت
07/09/2011

و

ا

و

ا

و

ا

753يىاءيت
21/08/2014

و

ا

و

ا

M

Habilitation

A

M

Harmonisation

A

M

A

M

A

M

Harmonisation

Sociologie de la
communication

A

M

Harmonisation

Psychologie
scolaire

A

M

A

M

A

M

Harmonisation

A

M

Habilitation

l’organisation
et gestion des
ressources
humaines

Sciences
Sociales - Psychologie
Sciences de de l’éducation
l’Education

--

--

حآهُم

حآهُم

انشعبت

ٌانًُذا

حبرَخ انًمبويت
وانحزكت
انىؽُُت
عهىو
اندشائزَت
- إَظبَُت
حبرَخ
حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز انىطُؾ

Harmonisation

A

Psychologie
Sciences
clinique
Sociales - Psychologie du
Psychologie travail, de

انخخظض

M

M

Sociologie
urbaine
Sociologie de
la déviance et
du crime

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
 و انعًهُت/  و ل/ ا

A

A

Communication
organizationnelle
Sociologie de
l’organisation
et du travail
Sociologie de
l’éducation

قرار التكوينات
المؤىمة

االتصال
التنظيمي

عهىو
- إَظبَُت
عهىو
اإلعالو
واالحظبل

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم
عهى اخخًبع
انخزبُت
عهىو
 عهى االخخًبع- اخخًبعُت
ٌانحؼز
عهى
االخخًبع
عهى اخخًبع
االَحزاف
واندزًَت
عهى اخخًبع
االحظبل
عهى انُفض
ٍانًذرط
عهى انُفض
عهىو
ٌانعُبد
- اخخًبعُت
عهى انُفض عهى انُفض انعًم

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités

وانخُظُى وحظُُز
انًىارد انبشزَت

عمم النفس
التربوي

عموم
:اجتماعية

عموم التربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2خبيعت ططُف
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Filière

Spécialité

Histoire
contemporain
e du Maghreb
Histoire de
Sciences
l’occident
Humaines - musulman au
Histoire
moyen âge
Histoire et
civilisation du
Maghreb
antique
Sciences
Archéologie
Humaines antique
Archéologie

(A/P)

L/M

Nature de
l’opération

A

M

Harmonisation

32206/05/2013 يىاءيت

و

ا

حبرَخ انًغزة
ٍانعزب
انًعبطز

A

M

Harmonisation

32206/05/2013 يىاءيت

و

ا

حبرَخ انغزة
عهىو
ٍ اإلطاليٍ ف- إَظبَُت
حبرَخ انعظز انىطُؾ

A

M

Harmonisation

52814/07/2014 يىاءيت

و

ا

حبرَخ
وحؼبرة
انًغزة انمذَى

A

M

Harmonisation

52814/07/2014 يىاءيت

و

ا

عهىو
 اِثبر انمذًَت- إَظبَُت
عهى األثبر

Type Diplôme

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

قرار التكوينات
المؤىمة

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
 و انعًهُت/  و ل/ ا

انشعبت

ٌانًُذا

لعـموم اإلنسانية واالجتماعية

Sciences Humaines et Sociales

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sciences Communication
Humaines - et relations
publiques
Sciences de
l’Information
Communication
et de la
de masse et
Communica
nouveaux
médias
-tion
Sociologie de la
communication

Sociologie
culturelle
Sciences Sociologie de
Sociales l’éducation
Sociologie Sociologie de
l’organisation
et du travail
Sociologie
urbaine
Psychologie
clinique
Psychologie
Sciences
scolaire
Sociales - Psychologie du
Psychologie travail, de
l’organisation
et gestion des
ressources
humaines

Psychologie
de l’éducation
Sciences
Systèmes
Sociales Sciences de d’enseigneme
l’Education nt et curricula
Counseling et
orientation
Sciences Neurolinguisti
Sociales - que clinique
Orthophonie

Philosophie
Sciences
appliquée
Sociales Philosophie
Philosophie
générale
Sciences
Sociales - Population et
Sciences de la
santé
population

االحظبل
وانعاللبث
عهىو
انعبيت
- إَظبَُت
عهىو
االحظبل
اإلعالو
ٌاندًبهُز
واالحظبل وانىطبئؾ
اندذَذة
عهى اخخًبع
االحظبل
عهى االخخًبع
ٍانثمبف
عهىو
 عهى اخخًبع- اخخًبعُت
انخزبُت
عهى
االخخًبع عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

A

M

Harmonisation

32206/05/2013 يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

75112/08/2014 يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

و

ا

A

M

و

ا

A

M

32206/05/2013 يىاءيت
323Harmonisation
06/05/2013 يىاءيت
322Harmonisation
06/05/2013 يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

32206/05/2013 يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

32206/05/2013 يىاءيت

و

ا

عهى االخخًبع
ٌانحؼز

A

M

Harmonisation

32306/05/2013 يىاءيت

و

ا

عهى انُفض
ٌانعُبد

A

M

Harmonisation

32306/05/2013 يىاءيت

و

ا

عهى انُفض
ٍانًذرط

A

M

Harmonisation

32306/05/2013 يىاءيت

و

ا

عهى انُفض
انعًم وانخُظُى
وحظُُز انًىارد
انبشزَت

A

M

Harmonisation

52814/07/2014 يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

32206/05/2013 يىاءيت

و

ا

A

M

Habilitation

و

ا

إرشاد وتوجيو

A

M

Harmonisation

32206/05/2013 يىاءيت

و

ا

عهىو عهى األعظبة
ٌانهغى
- اخخًبعُت
ٌانعُبد
ٍَأرؽفى

A

M

Harmonisation

و

ا

فهظفت حطبُمُت

A

M

32206/05/2013 يىاءيت
322Harmonisation
06/05/2013 يىاءيت

و

ا

A

M

Habilitation

----

----

حآهُم

حآهُم

و

ا

عهىو
- اخخًبعُت
عهى انُفض

عهى انُفض
ٌانخزبى
عهىو
األَظًت
 انخعهًُُت- اخخًبعُت
عهىو
وانًُبهح
انخزبُت
انًذرطُت

عهىو
- اخخًبعُت
فهظفت عبيت
فهظفت
السكان
والصحة

عموم
:اجتماعية

عمم السكان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت األيُز عبذ انمبدر نهعهىو اإلطاليُت لظُطُُت
Domaine

Filière

Spécialité

Type Diplôme
(A/P) L/M

Nature de
l’opération

Arrêtés des
formations
Habilités انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
 و انعًهُت قرار التكوينات/  و ل/ ا

انخخظض

انشعبت

ٌانًُذا

216

Histoire de la
résistance et du
mouvement

Sciences national algérien
Humaines Histoire de
Histoire
l’occident
musulman au
moyen âge
Sciences
Humaines Sciences de
l’Informatio
n et de la
Communication

A

M

- ;85
Harmonisation
يىاءيت
0158/1>/09

A

M

Harmonisation

و

ا

- ;85
يىاءيت
0158/1>/09

و

ا

حبرَخ انًمبويت
وانحزكت
انىؽُُت
انعهىو
اإلَظبَُت– اندشائزَت
حبرَخ حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز انىطُؾ
العموم

Presse
imprimée et
électronique

A

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

M

- ;85
Harmonisation
يىاءيت
0158/1>/09

و

ا

اإلنسانية – انظحبفت
عموم
انًطبىعت
اإلعالم واإلنكخزوَُت

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

Sciences Humaines et Sociales

المؤىمة

واالتصال

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Administration
Sciences
des organismes
Humaines documentaires
Bibliothécon
et des
omie
bibliothèques
Sciences
Archéologie
Humaines islamique
Archéologie
Comparaison
Sciences
Islamiques – des religions

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

Oussoul
Eddine

La foi islamique

M

A

Sciences
Islamiques – Prêche (Daawa)
et information
Oussoul
Eddine
L’Exégèse et
sciences du
Coran
Sciences
Tradition
Islamiques –
(Hadith) et ses
Oussoul
sciences
Eddine
Jurisprudence
(Charia) et droit
Sciences
Islamiques Charia

A

Droits de
l’Homme et
minorités

Jurisprudence
(Fiqh) comparée
et ses fondements
Jurisprudence
(Fiqh) Malékite et
Sciences
ses fondements
Islamiques Transactions
Charia
financières
Contemporaines

Sciences La langue arabe
Islamiques : et les études
coraniques
Langue
Arabe et
Civilisation
Civilisation
islamique
Islamique

Harmonisation

- :0;

إدارة
انًؤطظبث
انىثبئمُت
وانًكخببث

انعهىو
اإلَظبَُت
–عهى
انًكخببث

يىاءيت

و

ا

->:<
يىاءيت
015;/1=/1>

و

اإلَظبَُت – اِثبر اإلطاليُت ا

0159/1</5:

-::=

0155/1>/19

انعهىو

عـهى اِثــبر

يىاءيت

-::=
يىاءيت
0155/1>/19

و

ا

و

ا

انعهىو

ٌاإلطاليُت – يمبرَت األدَب

ٍَأطىل انذ

انعمُذة
اإلطاليُت

M

Harmonisation

A

M

-::=
Harmonisation
يىاءيت
0155/1>/19

و

ا

A

M

Harmonisation

- ;85
يىاءيت
0158/1>/09

و

ا

A

M

Harmonisation

- ;85
يىاءيت
0158/1>/09

و

ا

انحذَث
وعهىيه

A

M

Harmonisation

- ;85
يىاءيت
0158/1>/09

و

ا

انشزَعت
ٌوانمبَى

A

M

- ;85
Harmonisation
يىاءيت
0158/1>/09

و

ا

A

M

Harmonisation

-818
يىاءيت
0151/1>/1<

و

ا

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

- 85;
يىاءيت
0150/51/15

و

ا

A

M

Harmonisation

- 85;
يىاءيت
0150/51/15

و

ا

A

M

Habilitation

و

ا

->:<

015;/1=/1>

-

حآهُم

انعهىو
اإلطاليُت
–أطىل
انذٍَ انخفظُز وعهىو
ٌانمزآ
انذعىة
واإلعالو

انعهىو
– اإلطاليُت
ٍَأطىل انذ

انعهىو
ٌاإلطاليُت حمىق اإلَظب
واأللهُبث
– شعبت
انشزَعت
ٌانفمه انًمبر
وأطىنه
ٍانعهىو انفمه انًبنك
وأطىنه
اإلطاليُت
– شعبت انًعبيالث انًبنُت
انشزَعت
انًعبطزة
انعهىو انهغت انعزبُت
اإلطاليُت– وانذراطبث
انهغت
انمزآَُت
الحضارة
اإلسالمية

انعزبُت
وانحؼبرةا
إلطاليُت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 خبيعت لظُطُُت
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Filière

Spécialité

Histoire de
l’occident
Sciences musulman au
Humaines - moyen âge
Histoire
Histoire
moderne du
Maghreb

Administration
des organismes
documentaires
et des
Sciences
bibliothèques
Humaines –
Technologie et
Bibliothéco- ingénierie de
nomie
l’information

Archivistique
Archéologie
Sciences
antique
Humaines Archéologie Archéologie
islamique

Type Diplôme
(A/P) L/M

Nature de
l’opération

قرار التكوينات
المؤىمة

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
 و انعًهُت/  و ل/ ا

انخخظض

حبرَخ انغزة
العموم
ٍاإلطاليٍ ف
اإلنسانية– انعظز انىطُؾ
حبرَخ انًغزة
تاريخ
انعزبٍ انحذَث

A

M

Harmonisation

317يىاءيت
06/05/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

317يىاءيت
06/05/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

317يىاءيت
06/05/2013

و

ا

إدارة انًؤطظبث
انىثبئمُت
وانًكخببث

A

M

317يىاءيت
Harmonisation
06/05/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

317يىاءيت
06/05/2013

حكُىنىخُب
وهُذطت
انًعهىيبث

و

ا

عهى األرشُف

A

M

Harmonisation

و

ا

اِثبر انمذًَت

A

M

Harmonisation

و

ا

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

297يىاءيت
01/10/2012
297يىاءيت
01/10/2012

انشعبت

العموم

– اإلنسانية
عمم
المكتبات

ٌانًُذا

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Sciences Humaines et sociales

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités

العموم

– اإلنسانية

عـمم اآلثــار اِثبر اإلطاليُت

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sciences
Sociales Sociologie

Archéologie
préhistorique

A

M

Harmonisation

Sociologie de
l’organisation
et du travail

A

M

Harmonisation

Sociologie de
l’éducation

A

M

Harmonisation

Sociologie
urbaine

A

M

Harmonisation

Psychologie
scolaire

A

M

Harmonisation

Psychologie
clinique

A

M

Harmonisation

A

A

Sciences Psychologie du
Sociales travail, de
Psychologie l’organisation e
t gestion des
ressources
humaines

Psychologie
de l’éducation

Philosophie
Sciences
occidentale
Sociales moderne et
Philosophie contemporaine

Philosophie
appliquée

317يىاءيت
06/05/2013
317يىاءيت
06/05/2013

و

ا

آثبر يب لبم
انخبرَخ

و

ا

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

العموم

االجتماعية

و

ا

عهى اخخًبع
انخزبُت

و

ا

عهى االخخًبع
ٌانحؼز

و

ا

عهى انُفض
ٍانًذرط

317يىاءيت
06/05/2013

و

ا

عهى انُفض
ٌانعُبد

M

317يىاءيت
Harmonisation
06/05/2013

و

ا

M

Harmonisation

317يىاءيت
06/05/2013

و

ا

M

297يىاءيت
Harmonisation
01/10/2012

و

ا

A

M

Harmonisation

494يىاءيت
15/07/2014

العموم
عهى األعظبة
االجتماعية
ٌانهغىٌ انعُبد
–أرطوفونيا

و

ا

فهظفتعزبُتوإط
اليُت

A

M

Harmonisation

317يىاءيت
06/05/2013

و

ا

العموم
فهظفت غزبُت
االجتماعية حذَثت ويعبطزة

A

M

Harmonisation

317يىاءيت
06/05/2013

و

ا

فهظفت حطبُمُت

ا

أنثروبولوجيا
عامة

Sciences
Neurolinguisti
Sociales A
que clinique
Orthophonie
Philosophie
Arabe et
Islamique

1041يىاءيت
09/08/2016

Sciences Anthropologie
A
Sociales générale
Anthropologie

L

317يىاءيت
06/05/2013
317يىاءيت
06/05/2013

-

Habilitation

حآهُم

ل

 عمماالجتماع

العموم

االجتماعية عهى انُفض انعًم
 عمموانخُظُى
النفس وحظُُزةانًىارد
انبشزَت
عهى انُفض
ٌانخزبى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:الفرع

–فـمسفة
العموم

االجتماعية
–

أنثروبولوجيا

3خبيعت لظُطُُت

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

Communication
et relations
Sciences
publiques
Humaines Presse
Sciences de
imprimée et
l’Information
électronique
et de la
Communication
Audiovisuel

Nature de
l’opération

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
 و انعًهُت/  و ل/ ا

319يىاءيت
06/05/2013

و

ا

يىاءيت

و

ا

495يىاءيت
15/07/2014

و

ا

319-

06/05/2013

االحظبل
العموم وانعاللبث
اإلنسانية انعبيت
انظحبفت
– عموم انًطبىعت
اإلعالم واإلنكخزوَُت
ٍواالتصال انظًع
ٌانبظز

واالجتماعية

Filière

العـموم اإلنسانية

Sciences humaines et
sociales

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités
قرار التكوينات
المؤىمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت بشبر
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Sciences
Humaines Histoire

Spécialité
Histoire de la
résistance et du
mouvement
national algérien

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

Type Diplôme
(A/P)
L/M

Nature de
l’opération

انخخظض

A

M

Harmonisation

28801/10/2012 يىاءيت

و

ا

حبرَخ انًمبويت
وانحزكت انىؽُُت
اندشائزَت

A

M

Harmonisation

28801/10/2012 يىاءيت

و

ا

حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز انىطُؾ

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

انشعبت

عهىو
- إَظبَُت
حبرَخ

ٌانًُذا

واالجتماعية

Filière

العـموم اإلنسانية

Sciences
humaines et
sociales

Domaine

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Habilités
و/ ا
 و انعًهُت قرار التكوينات/ ل
المؤهلة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sciences
Conservation et
Humaines - restauration
Archéologie

A

M

Harmonisation

89913/10/2015 يىاءيت

و

ا

Sciences Sociologie de
Sociales - l’organisation
Sociologie et du travail

A

M

Harmonisation

28801/10/2012 يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

و

ا

A

M

48415/07/2014 يىاءيت
899Harmonisation
13/10/2015 يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

89913/10/2015 يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

59924/09/2013 يىاءيت

و

ا

Sociologie de la
communication
Sciences Sociologie de
l’éducation
Sociales Sociologie Sociologie de la
déviance et du
crime

Sciences
Sociales Philosophie

Philosophie
générale

عهىو
 انظُبَت وانخزيُى- إَظبَُت
عهى األثبر
عهىو
 عهى اخخًبع- اخخًبعُت
انخُظُى وانعًم
عهى
االخخًبع
عهى اخخًبع
االحظبل
عهى اخخًبع
عهىو
انخزبُت
- اخخًبعُت
عهى اخخًبع
عهى
االَحزاف
االخخًبع
واندزًَت
عهىو
 فهظفت انعبيت- اخخًبعُت
فهظفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت يعظكز
Filière

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Spécialité

Histoire de l’occident
musulman au moyen
âge

Sciences
Humaines Histoire

Histoire de l’Etat
ottoman (14531924)
Histoire de la
résistance et du
mouvement
national algérien

Sciences Humaines et Sociales

Sciences
Humaines Archéologie

Archéologie
antique

Sciences
Sociales Sociologie

Sociologie de la
communication
Sociologie de
l’éducation
Sociologie de
l’organisation et
du travail

Sciences
Sociales Psychologie

Sciences
Sociales Philosophie

Psychologie du
travail, de
l’organisation et
gestion des
ressources humaines

Psychologie
scolaire
Psychologie
clinique
Philosophie
générale

 و انعًهُت لزار انخكىَُب ث/ ل
انًؤههت

و/ ا

A

M

Harmonisation

518يىاءيت
15/07/2014

و

ا

A

M

Harmonisation

518يىاءيت
15/07/2014

و

ا

حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز انىطُؾ
حبرَخ انذونت
-1453( انعثًبَُت
)1924

A

M

Harmonisation

308يىاءيت
01/10/2012

و

ا

A

M

Harmonisation

785يىاءيت
07/10/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

و

ا

A

M

550يىاءيت
04/09/2011
193Harmonisation
يىاءيت
01/07/2009

و

ا

A

M

Harmonisation

740يىاءيت
12/08/2014

و

ا

A

M

621Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

و

ا

A

M

621يىاءيت
24/09/2013
670Harmonisation
يىاءيت
09/10/2011

و

ا

A

M

319يىاءيت
07/09/2010

و

ا

Harmonisation

انخخظض

انًُذاٌ انشعبت

عهىو
- إَظبَُت
حبرَخ

حبرَخ انًمبويت
وانحزكت انىؽُُت
اندشائزَت
عهىو
 اِثبر انمذًَت- إَظبَُت
عهى األثبر
عهى اخخًبع
االحظبل
عهىو
عهى اخخًبع
اخخًبعُت
انخزبُت
 عهىاالخخًبع عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités انطبُعت انشهبداث ؽبُعت

عهى انُفض
انعًم وانخُظُى
عهىو وحظُُز انًىارد
انبشزَت
اخخًبعُت
 عهىعهى انُفض
انُفض
ٍانًذرط
عهى انُفض
ٌانعُبد
عهىو
اخخًبعُت فهظفت عبيت
 فهظفت-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت طعُذة
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Sciences
Humaines Histoire

Spécialité

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Histoire
moderne de
l’Algérie (15191830)

A

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

A

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

M

M

Harmonisation

Harmonisation

لزار انخكىَُبث
انًؤههت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
 و انعًهُت/  و ل/ ا

315يىاءيت
01/10/2012

و

525يىاءيت
15/07/2014

و

ا

انخخظض

حبرَخ اندشائز
انحذَث

)1331-1111(

ا

حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز انىطُؾ

انشعبت

عهىو
- إَظبَُت
حبرَخ

ٌانًُذا

واالجتماعية

Filière

العـموم اإلنسانية

Sciences
Humaines et
Sociales

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sciences
Communication
Humaines - organisationnelle
Sciences de
l’Information et Presse imprimée
de la
et électronique
Communication
Sociologie de
Sciences
Sociales l’organisation et
Sociologie
du travail
Sciences
Sociales Psychologie
Sciences
Sociales Sciences de
l’Education
Sciences
Sociales Philosophie

االحظبل
نىو إَظبَُت
ًٍُانخُظ
 عهىوانظحبفت
اإلعالو
انًطبىعت
واالحظبل
واإلنكخزوَُت

A

M

Harmonisation

525يىاءيت
15/07/2014

و

ا

A

M

Harmonisation

628يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

557يىاءيت
04/09/2011

و

ا

Psychologie
scolaire

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

عهى انُفض
ٍانًذرط

Psychologie
clinique

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

عهى انُفض
ٌانعُبد

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

حكُىنىخُب
انخزبُت

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

Technologie de
l’éducation
Counseling et
orientation
Philosophie
appliquée
Philosophie Arabe
et Islamique

52515/07/2014
يعـذل نـهمزار318
-557
2011/07/01
55701/072011
62824/09/2013
55704/09/2011
62824/09/2013

عهىو

عهى اخخًبع
- اخخًبعُت
عهى االخخًبع انخُظُى وانعًم
عهىو
- اخخًبعُت
عهى انُفض

عهىو
- اخخًبعُت
عهىو
إرشبد وحىخُه
ٍانخزب
فهظفت حطبُمُت

عهىو
- اخخًبعُت
فهظفت عزبُت
فهظفت
وإطاليُت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌخبيعت حهًظب
Filière

Sciences
Humaines Histoire

Sciences humaines et Sociales

Sciences
Humaines Archéologie
Sciences
Sociales Sociologie
Sciences
Sociales Sociologie

Sciences
Sociales Psychologie

Spécialité

Nature de
l’opération

لزار انخكىَُب ث
انًؤههت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انعًهُت
و/ و ل/ ا

انخخظض

A

M

Harmonisation

346يىاءيت
08/09/2010

و

ا

Histoire
contemporaine du
Maghreb

A

M

Harmonisation

587يىاءيت
04/09/2011

و

ا

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

A

M

Harmonisation

208يىاءيت
03/10/2015

و

ا

A

M

Harmonisation

و

ا

A

M

346يىاءيت
08/09/2010
535Harmonisation
يىاءيت
15/07/2014

و

ا

A

M

Harmonisation

638-يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

Sociologie urbaine

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

Sociologie de
l’éducation
Psychologie
clinique
Psychologie
scolaire
Psychologie
scolaire

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

34608/09/2010
75812/08/2014
20803/10/2015
13407/08/2008
20719/07/2009
58704/09/2011

يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

638يىاءيت
24/09/2013

و

ا

عهى انُفض
انعًم وانخُظُى
وحظُز انًىارد
انبشزَت

A

M

Harmonisation

و

ا

حزبُت خبطت

A

M

325يىاءيت
01/10/2012
638Harmonisation
يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

535يىاءيت
15/07/2014

و

ا

Conservation et
restauration
Archéologie
islamique
Sociologie de
l’organisation et du
travail
Sociologie de la
communication

Sciences
Education spéciale
Sociales Sciences de
Psychologie de
l’Education
l’éducation
Sciences
Démographie
Sociales Sciences de la
sociale
population

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

Harmonisation

انشعبت

ٌانًُذا

حبرَخ انًغزة
ٍانعزب
انحذَث
حبرَخ انًغزة
ٍانعزب
عهىو
انًعبطز
- إَظبَُت
حبرَخ حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز
انىطُؾ
انظُبَت
عهىو
وانخزيُى
- إَظبَُت
اِثبر
عهى األثبر
اإلطاليُت

Histoire moderne
du Maghreb

Psychologie du
travail, de
l’organisation et
gestion des
ressources humaines

220

Type Diplôme
(A/P) L/M

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

عهىو
 عهى اخخًبع- اخخًبعُت
االحظبل
عهى
االخخًبع عهى االخخًبع
ٌانحؼز
عهى اخخًبع
انخزبُت
عهى انُفض
ٌانعُبد
عهى انُفض
ٍانًذرط
عهىو
عهى انُفض
- اخخًبعُت
ٍانًذرط
عهى انُفض

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités

عهىو
- اخخًبعُت
عهىو
عهى انُفض
انخزبُت
ٌانخزبى

عهىو
دًَىغزافُب
- اخخًبعُت
اخخًبعُت
ٌعهى انظكب

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sciences
Sociales Anthropologie

Anthropologie
sociale et culturelle

Philosophie Arabe
et Islamique
Sciences
Philosophie
Sociales –
occidentale
Philosophie
moderne et
contemporaine
La foi islamique
Sciences
Islamiques –
L’Exégèse et
ussoulsciences
du Coran
Eddine
Sciences
Jurisprudence
Islamiques - (Fiqh) comparée et
Chariaa
ses fondements
Jurisprudence
(Fiqh) Malékite et
ses fondements
Sciences
Islamiques - La langue arabe et
Langue Arabe
les études
et Civilisation
coraniques
Islamique

عهىو
األَثزوبىنىخ
اخخًبعُت
َب انثمبفُت
-أَثزوبى
واالخخًبعُت
نىخُب
فهظفت عزبُت
وإطاليُت
عهىو

A

M

587Harmonisation
يىاءيت
04/09/2011

A

M

Harmonisation

587يىاءيت
04/09/2011

و

ا

A

M

Harmonisation

638يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

208يىاءيت
03/10/2015

و

ا

انعمُذة
اإلطاليُت

A

M

Harmonisation

406يىاءيت
03/06/2013

و

ا

انخفظُز
ٌوعهىو انمزآ

A

M

Harmonisation

638يىاءيت
24/09/2013

و

ا

ٌانفمه انًمبر
وأطىنه

A

M

Harmonisation

535يىاءيت
15/07/2014

و

ا

M

406Harmonisation
يىاءيت
03/06/2013

و

ا

 فهظفت غزبُت- اخخًبعُت
فهظفت
حذَثت
ويعبطزة
عهىو
- إطاليُت
ٍَأطىل انذ

عهىو
- إطاليُت
ٍأطىل انذٍَ انفمه انًبنك
وأطىنه
عهىو

A

و

 انهغت انعزبُت- إطاليُت
انهغت انعزبُت وانذراطبث
وانحؼبرة
انمزآَُت
اإلطاليُت

ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت أدرار
Filière

Sciences humaines et sociales

Sciences
Humaines Histoire

Spécialité

Histoire
contemporaine
du Maghreb

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
انًُذاٌ انشعبت
انعًهُت
و/ و ل/ ا
لزار انخكىَُب ث
انًؤههت
حبرَخ
210انًغزة
Harmonisation
و يىاءيت
ا
ٍانعزب
01/07/2009
عهىو إَظبَُت
انًعبطز
 حبرَخحبرَخ إفزَمُب
563-04-09Harmonisation
و يىاءيت
ا
خُىة
2011
انظحزاء

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

A

M

Histoire de
l’Afrique sub- يىاءيت
saharienne

و

Sciences Humaines
Presse
- Sciences de
imprimée et يىاءيت
l’Information et de
la Communication électronique

و

Harmonisation

478يىاءيت
15/07/2014

و

ا

عهىو إَظبَُت انظحبفت
 عهىو اإلعالو انًكخىبتواالحظبل واإلنكخزوَُت

و

Harmonisation

792يىاءيت
24/08/2014

و

ا

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

و

Harmonisation

284يىاءيت
01/10/2012

و

ا

Sciences
Sociales Sociologie

Sociologie de
l’organisation يىاءيت
et du travail
Sociologie de
يىاءيت
l’éducation

Sciences
Sociales Psychologie

Psychologie
يىاءيت
scolaire

و

Harmonisation

771يىاءيت
12/08/2014

و

ا

L’Exégèse et
sciences du يىاءيت
Coran

و

Harmonisation

-:>:
يىاءيت
58/1>/09

و

ا

و

Harmonisation

-:>:
يىاءيت
58/1>/09

و

ا

و

Harmonisation

-:;8
يىاءيت
55/1>/09

و

ا

-:;8
يىاءيت
55/1>/09

و

Sciences
Islamiques Oussoul-Eddine

Sciences
Islamiques Chariaa

Tradition
(Hadith) et ses يىاءيت
sciences
Jurisprudence
(Chariaa) et يىاءيت
droit
Jurisprudence
(Fiqh) comparée
يىاءيت
et ses
fondements

و

Harmonisation

ا

عهىو
- اخخًبعُت
عهى االخخًبع عهى اخخًبع
انخزبُت
عهىو
عهى انُفض
- اخخًبعُت
ٍانًذرط
عهى انُفض
انخفظُز
وعهىو
ٌ انمزآ:عهىو إطاليُت
ٍَأطىل انذ
انحذَث
وعهىيه

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités

انشزَعت
ٌوانمبَى

:عهىو إطاليُت
ٌانشزَعت انفمه انًمبر
وأطىنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

خبيعت حُبرث
Filière

Sciences Humaines et sociales

Sciences
Humaines Histoire

Spécialité
Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

Histoire
contemporaine
du Maghreb
Histoire des
civilisations
antiques
Sociologie de la
communication
Sociologie de
Sciences
Sociales - l’organisation et
du travail
Sociologie
Sociologie
urbaine
Psychologie du
travail, de
l’organisation e
t gestion des
Sciences
ressources
Sociales humaines
Psychologie
Psychologie
scolaire
Psychologie
clinique
Sciences
Philosophie
Sociales générale
Philosophie
Philosophie
occidentale
moderne et
Sciences
Sociales - contemporaine
Philosophie
Philosophie
Arabe et
Islamique
Technologie et
Sciences
Humaines –
Bibliothéconomie

ingénierie de

Nature de
l’opération

Arrêtés des
formations
Habilités
لزار انخكىَُب ث
انًؤههت

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
 و انعًهُت/  و ل/ ا

A

M

Harmonisation

671يىاءيت
09/10/2011

و

ا

A

M

Harmonisation

671يىاءيت
09/10/2011

و

ا

A

M

Harmonisation

533يىاءيت
15/07/2014

و

ا

A

M

Harmonisation

636يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

636يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

533يىاءيت
15/07/2014

و

ا

636يىاءيت
24/09/2013

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

533يىاءيت
15/07/2014
12Harmonisation
يىاءيت
/08/2014

A

M

Harmonisation

A

M

A

A

l’information

انخخظض

انشعبت

حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
انعظز انىطُؾ
عهىو حبرَخ انًغزة
- إَظبَُت
ٍانعزب
حبرَخ
انًعبطز
حبرَخ
انحؼبراث
انمذًَت
عهى اخخًبع
االحظبل
عهىو
اخخًبعُت – عهى اخخًبع
عهى انخُظُى وانعًم
االخخًبع
عهى االخخًبع
ٌانحؼز
عهى انُفض
انعًم وانخُظُى
وحظُُز
انًىارد
عهىو
 انبشزَت- اخخًبعُت
عهى انُفض
عهى انُفض
ٍانًذرط
عهى انُفض
ٌانعُبد

و

ا

و

ا

و

ا

533يىاءيت
15/07/2014

و

ا

فهظفت انعبيت

Harmonisation

891يىاءيت
03/10/2015

و

ا

فهظفت غزبُت
عهىو
حذَثت
- اخخًبعُت
ويعبطزة
فهظفت

M

Harmonisation

891يىاءيت
03/10/2015

و

ا

فهظفت عزبُت
وإطاليُت

L

Habilitation

ل

ا

-----

حآهُم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌانًُذا

تكنولوجيا

عموم

والتوثيق

المكتبات

انخخظض

انشعبت

انعـهىو اإلَظبَُت واالخخًبعُت

Domaine

Type Diplôme
(A/P) L/M

 عمم المعمومات:إنسانية

خبيعت طُذٌ بهعببص

222

Type Diplôme
(A/P) L/M

Filière

Spécialité

Sciences
Humaines Histoire

Histoire
moderne de
l’Algérie (15191830)

A

Histoire de la
résistance et du
mouvement
national algérien

A

M

A

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge

Sciences
Humaines - Communication
Sciences de
et relations
l’Information et
publiques
de la
Communication

A

2017-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

Nature de
l’opération

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و/ ا
 و انعًهُت لزار انخكىَُبث/ ل
انًؤههت

حبرَخ اندشائز
انحذَث

202يىاءيت
01/09/2009

و

Harmonisation

529يىاءيت
15/07/2014

و

ا

حبرَخ انًمبويت
عهىو
 وانحزكت انىؽُُت- إَظبَُت
اندشائزَت
حبرَخ

M

Harmonisation

655يىاءيت
09/10/2011

و

ا

حبرَخ انغزة
ٍاإلطاليٍ ف
.انعظز انىطُؾ

M

529Harmonisation
يىاءيت
15/07/2014

ا

االحظبل
وانعاللبث انعبيت

M

Harmonisation

ا

ٌانًُذا

)1830-1519(

و

عهىو
- إَظبَُت
عهىو
اإلعالو
واالحظبل

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Sciences humaines et Sociales

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Sciences
Sociales Sociologie

Sciences
Sociales Psychologie

Sciences
Sociales Philosophie

عموم

Archivistique

A

M

Habilitation

----

Sociologie de
A
l’éducation
Sociologie de
l’organisation et A
du travail
Psychologie
A
clinique
L’autisme et les
troubles

comportementaux

Philosophie
occidentale
moderne et
contemporaine
Philosophie
appliquée

P

ا

 عمم عمم األرشيف:إنسانية

M

Harmonisation

305يىاءيت
07/09/2010

و

ا

M

Harmonisation

560يىاءيت
04/09/2011

و

ا

M

Harmonisation

887يىاءيت
03/10/2015

و

ا

M

Habilitation

----

Filière

عهىو
- اخخًبعُت
عهى
عهى اخخًبع
االخخًبع انخُظُى وانعًم
عهى انُفض
ٌانعُبد
التوحد

و

ا

واالضطرابات

A

M

Harmonisation

529يىاءيت
15/07/2014

و

ا

فهظفت غزبُت
حذَثت ويعبطزة

A

M

Harmonisation

529يىاءيت
15/07/2014

و

ا

فهظفت حطبُمُت

Spécialité

عهىو
- اخخًبعُت
عهى انُفض

Type Diplôme
(A/P) L/M

Nature de
l’opération

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

Audiovisuel

A

M

Harmonisation

Communication
organisationnelle

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

Sciences
Technologie et
Humaines ingénierie de
Bibliothéconomie l’information
Sociologie
urbaine
Sociologie de
l’éducation
Sciences Sociales
- Sociologie
Sociologie de la
communication
Sociologie de
l’organisation et
du travail
Psychologie
scolaire
Sciences Sociales
- Psychologie
Psychologie
clinique
Systèmes
d’enseignement
et curricula

Counseling et
orientation
Philosophie
générale
Sciences Sociales
- Philosophie
Philosophie
appliquée
Pathologie du
langage et de la
communication

عهىو
- اخخًبعُت
فهظفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A

Presse imprimée
Sciences
et électronique
Humaines Sciences de
nication de
l’Information et
masse et
de la
Communication nouveaux médias

Psychologie de
l’éducation

حآهُم

عهى اخخًبع
انخزبُت

السموكية

Communication
et relations
publiques

Sciences humaines et sociales

و

المكتبات

خبيعت يظخغبَى

Domaine

حآهُم

Arrêtés des
formations
Habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انًُذاٌ انشعبت انخخظض
 و انعًهُت لزار انخكىَُب ث/  و ل/ ا
انًؤههت
االحظبل
552و يىاءيت
ا
وانعاللبث
04/09/2011
انعبيت
انظحبفت
552و يىاءيت
ا
عهىو انًطبىعت
04/09/2011
 واإلنكخزوَُت- إَظبَُت
االحظبل
عهىو
195ٌاإلعالو اندًبهُز
و يىاءيت
ا
01/07/2009
واالحظبل وانىطبئؾ
اندذَذة
310ٍانظًع
و يىاءيت
ا
01/10/2012
ٌانبظز
520االحظبل
و يىاءيت
ا
15/07/2014
ًٍُانخُظ
عهىو
حكُىنىخُت
520- إَظبَُت
و يىاءيت
ا
وهُذطت
15/07/2014
عهى
انًعهىيبث
انًكخببث
عهى
552و يىاءيت
ا
االخخًبع
04/09/2011
ٌانحؼز
552عهىو عهى اخخًبع
و يىاءيت
ا
04/09/2011
اخخًبعُت انخزبُت
623 عهى عهى اخخًبعو يىاءيت
ا
24/09/2013
االخخًبع االحظبل
عهى اخخًبع
320و يىاءيت
ا
انخُظُى
07/09/2010
وانعًم
1001عهىو عهى انُفض
و يىاءيت
ا
15/12/2013
ٍاخخًبعُت انًذرط
552 عهى عهى انُفضو يىاءيت
ا
04/09/2011
ٌانُفض انعُبد
األَظًت
195عهىو انخعهًُُت
و يىاءيت
ا
01/07/2009
اخخًبعُت وانًُبهح
 عهىو انًذرطُتانخزبُت
878إرشبد
و يىاءيت
ا
03/10/2015
وحىخُه
320و يىاءيت
عهىو فهظفت عبيت ا
07/09/2010
اخخًبعُت
320 فهظفت فهظفتو يىاءيت
ا
07/09/2010
حطبُمُت
أيزاع
عهىو
520و يىاءيت
ا
اخخًبعُت انهغت
15/07/2014
أرؽفىَُب وانخىاطم
العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Sciences
Humaines –
Bibliothéconomie

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1 ٌخبيعت وهزا
Filière

Spécialité

Sciences
Humaines
-Histoire

Histoire de
l’occident
musulman au
moyen âge
Histoire
moderne du
Maghreb

Sciences humaines et sociales

Nature de
l’opération

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
و/ ا
 و انعًهُت لزار انخكىَُبث/ ل
انًؤههت

A

M

Harmonisation

554 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

A

M

Harmonisation

522يىاءيت
15/07/2015

و

ا

Audiovisuel

A

M

Harmonisation

312 يىاءيت
01/10/2012

و

ا

Presse
imprimée et
électronique

A

M

Harmonisation

786 يىاءيت
07/10/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

522 يىاءيت
15/07/2014

و

ا

A

M

Harmonisation

880 يىاءيت
03/10/2015

و

ا

A

M

Harmonisation

520يىاءيت
15/07/2014

و

ا

A

M

Harmonisation

880 يىاءيت
03/10/2015

و

ا

A

M

Harmonisation

552يىاءيت
04/09/2011

و

ا

A

M

Harmonisation

672 يىاءيت
09/10/2011

و

ا

Archivistique

A

M

Harmonisation

522 يىاءيت
15/07/2014

و

ا

La langue arabe
et les études
coraniques

A

M

Harmonisation

880 يىاءيت
03/10/2015

و

ا

A

M

Harmonisation

و

ا

A

M

552يىاءيت
04/09/2011
522 Harmonisation
يىاءيت
15/07/2014

و

ا

Sciences
Communication
Humaines organisationnelle
Sciences de
l’Information et
Communication
de la
de masse et
Communication
nouveaux
médias

Communicatio
n et relations
publiques
Technologie et
ingénierie de
l’information
Gestion et
traitement de
l’information

Sciences
Humaines Administration
Bibliothéconomie des organismes
documentaires
et des
bibliothèques

Sciences
Civilisation
Islamiques :
islamique
Langue Arabe et Archéologie et
Civilisation
Arts Islamiques
Islamique
Inimitabilité
(Iaadjaz) du
coran et études
rhétoriques

Comparaison

des religions
Sciences
Islamiques Tradition
Oussoul-Eddine (Hadith) et ses
sciences

Sciences
Islamiques Chariaa

Type Diplôme
L/M
(A/P)

Jurisprudence
(Fiqh) Malékite
et ses
fondements
Jurisprudence
comparée du
statut personnel
Jurisprudence
(Fiqh) comparée
et ses
fondements
Jurisprudences
(Chariaa) et droit

انًُذاٌ انشعبت

حبرَخ انغزة
ٍعهىو اإلطاليٍ ف
إَظبَُت انعظز انىطُؾ
 حبرَخ حبرَخ انًغزةانعزبٍ انحذَث

ٍانظًع
ٌانبظز
انظحبفت
انًطبىعت
واإلنكخزوَُت
عهىو
االحظبل
إَظبَُت
ًٍُانخُظ
 عهىواالحظبل
اإلعالو
ٌواالحظبل اندًبهُز
وانىطبئؾ
اندذَذة
االحظبل
وانعاللبث
انعبيت
حكُىنىخُب
وهُذطت
انًعهىيبث
حظُُز
ويعبندت
عهىو
إَظبَُت انًعهىيبث
 عهىإدارة
انًكخببث انًؤطظبث
انىثبئمُت
وانًكخببث
عهى األرشُف
انهغت انعزبُت
وانذراطبث
انمزآَُت
عهىو
انحؼبرة
- إطاليُت
اإلطاليُت
انهغت
ٌانعزبُت اِثبر وانفُى
وانحؼبرة اإلطاليُت

و

ا

ٌاإلطاليُت إعدبس انمزآ
وانذراطبث
انبُبَُت

625 يىاءيت
23/09/2013

و

ا

ٌيمبرَت األدَب

Harmonisation

522 يىاءيت
15/07/2014

و

ا

انحذَث
وعهىيه

M

Harmonisation

953 يىاءيت
09/08/2016

و

ا

ٍانفمه انًبنك
وأطىنه

M

Harmonisation

880 يىاءيت
03/10/2015

و

ا

فمه األحىال
انشخظُت
ٌانًمبر

A

M

478 Harmonisation
يىاءيت
15/07/2014

A

M

Harmonisation

A

M

Harmonisation

A

M

Habilitation

A

M

Harmonisation

A

M

A

A

--

حآهُم

و

ا

يىاءيت

َ

ا

554 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

//

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités

عهىو
إطاليُت
 أطىلٍَانذ

عهىو
ٌإطاليُت انفمه انًمبر
 انشزَعت وأطىنهانشزَعت
ٌوانمبَى
انعهىو اندُبئُت
 عهىو خُبئُت)ٍُ(يه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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2ٌخبيعت وهزا
Filière

Spécialité

Sciences
Sociales Sociologie

Sociologie de
l’organisation
et du travail
Sociologie de
l’éducation
Sociologie de la
déviance et du
crime

Sciences
Sociales Psychologie

Arrêtés des
formations
Habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
و/ ا

انشعبت

 و انعًهُت لزار انخكىَُبث/ ل
انًؤههت

M

Harmonisation

522 يىاءيت
15/07/2014

و

ا

A

M

Harmonisation

625 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

A

M

Harmonisation

625 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

Sociologie de la
communication

A

M

Harmonisation

522 يىاءيت
15/07/2014

و

ا

عهى اخخًبع
االحظبل

Sociologie de la
santé

A

M

Harmonisation 522 يىاءيت
15/07/2014
(Gel)

و

ا

عهى اخخًبع
انظحت
َدًذ

Psychologie
clinique

A

M

Harmonisation

786 يىاءيت
07/10/2013

و

ا

عهى انُفض
ٌانعُبد

Psychologie de
la santé

A

M

Harmonisation

625 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

عهى انُفض
انظحت

Psychologie
scolaire

A

M

Harmonisation

625 يىاءيت
24/09/2013

و

ا

Psychologie du
travail, de
l’organisation et
gestion des
ressources
humaines

A

M

Harmonisation

554 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

A

M

Harmonisation

554 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

A

M

Harmonisation

554 يىاءيت
04/09/2011

و

ا

 دًَىغزافُب- عهىيبخخًبعُت
اخخًبعُت
ٌعهى انظكب

A

M

Harmonisation

522 يىاءيت
15/07/2014

و

ا

أَثزوبىنىخُب
- عهىو اخخًبعُت
انفؼبءاث
أَثزوبىنىخُب
انحؼزَت

و

ا

فهظفت انعبيت

و

ا

نظفت غزبُت
- عهىو اخخًبعُت
حذَثت
فهظفت
ويعبطزة

و

ا

فهظفت عزبُت
وإطاليُت

Philosophie
générale
Philosophie
occidentale
moderne et
contemporaine
Philosophie
occidentale
moderne et
contemporaine

A

M

A

M

A

M

322 07/09/2010
Harmonisation
يىاءيت
408 03/06/2013
322 07/09/2010
Harmonisation
يىاءيت
312 01/10/2012
Harmonisation

312 يىاءيت
01/10/2012

ٌانًُذا

عهى اخخًبع
انخُظُى وانعًم

A

Sciences
Sociales Counseling et
Sciences de
orientation
l’Education
Sciences
Sociales Démographie
Sciences de la
sociale
population
Sciences
Anthropologie
Sociales des espaces
Anthropologie
urbains

Sciences
Sociales Philosophie

Nature de
l’opération

عهى اخخًبع
انخزبُت
عهى اخخًبع
 االَحزاف- عهىو اخخًبعُت
عهى االخخًبع
واندزًَت

 عهى انُفض- عهىو اخخًبعُت
ٍانًذرط
عهى انُفض
عهى انُفض
انعًم وانخُظُى
وحظُُز
انًىارد
انبشزَت
إرشبد وحىخُه

- عهىو اخخًبعُت
عهىو انخزبُت

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Sciences Humaines et Sociales

Domaine

Type Diplôme
(A/P) L/M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ عٍُ حًىشُج
Filière

Spécialité

Sciences Sociologie de
Sociales - l’organisation
Sociologie et du travail

Type Diplôme
(A/P) L/M

Nature de
l’opération

Arrêtés des
formations
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
Habilités
 و انعًهُت/  و ل/ ا
لزار انخكىَُبث انًؤههت

A

M

Harmonisation 982-06/08/2016 يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation 982-06/08/2016 يىاءيت

و

ا

Sciences Psychologie du
travail, de
Sociales - l’organisation et
Psychologie gestion des
A

M

Harmonisation 982-06/08/2016 يىاءيت

و

ا

Psychologie
clinique

ressources
humaines

انخخظض

انًُذاٌ انشعبت

عهىو
اخخًبعُت عهى اخخًبع
 عهى انخُظُى وانعًماالخخًبع
عهى انُفض
ٌانعُبد
عهىو
اخخًبعُت عهى انُفض
 عهى انخُظُى وانعًموحظُُز
انُفض
انًىارد
انبشزَت

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Sciences humaines et
sociales

Domaine

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـ ـ
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ٌانًزكش اندبيعٍ غهُشا
Filière

Spécialité

Sciences
Sociales Sociologie

Sociologie de la
communication
Sociologie de
l’éducation

A

M

A

M

Sciences
Sociales Psychologie

Psychologie
clinique

A

M

Counseling et
orientation

A

M

Sciences
Sociales Sciences de
l’Education

Psychologie de
l’éducation

Sciences
Philosophie
Sociales générale
Philosophie
Sciences
Humaines Communication
Sciences de
et relations
l’Information et
publiques
de la
Communication

Arrêtés des
formations
Habilités

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
انخخظض
انًُذاٌ انشعبت
 و انعًهُت لزار انخكىَُب ث/  و ل/ ا
انًؤههت
763 عهى اخخًبع
Harmonisation
يىاءيت
و
ا
عهىو
12/08/2014
االحظبل
- اخخًبعُت
763
اخخًبع
عهى
Harmonisation
عهى االخخًبع
يىاءيت
و
ا
12/08/2014
انخزبُت
عموم
عمم النفس
763 Habilitation
:اجتماعية
حآهُم
و
ا
12/08/2014
العيادي
عمم النفس
Nature de
l’opération

Harmonisation

763 12/08/2014

يىاءيت

و

ا

إرشبد وحىخُه
عهى انُفض
ٌانخزبى

A

M

Harmonisation

644 24/09/2013

يىاءيت

و

ا

A

M

Harmonisation

542يىاءيت
15/07/2014

و

ا

A

M

Habilitation

763 12/08/2014

و

ا

حآهُم

عهىو
- اخخًبعُت
عهىو انخزبُت

عهىو
فهظفتغزبُت
- اخخًبعُت
حذَثتويعبطزة
فهظفت
االتصال

:عموم إنسانية

العامة

واالتصال

والعالقات

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Sciences Humaines et sociales

Domaine

Type Diplôme
(A/P) L/M

عموم اإلعالم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًزكش اندبيعٍ انبُغ
Filière

Type Diplôme
(A/P) L/M

Spécialité

Histoire
Sciences
moderne de
Humaines l’Algérie
Histoire
(1519-1830)
Sciences
Humaines
Sociologie
- Sociologie
Sciences
Philosophie
Sociales générale
Philosophie

Nature de
l’opération

A

M

Harmonisation

A

L

Habilitation

A

M

Harmonisation

 و انعًهُت لزار انخكىَُبث/ ل
انًؤههت
456 يىاءيت
16/07/2015
//

حؤهُم

539 يىاءيت
15/07/2014

و/ ا

انخخظض

انشعبت

حبرَخ اندشائز
عهىو إَظبَُت
انحذَث
 حبرَخ)1830-1519(

و

ا

ل

ا

عهى االخخًبع

عهىو إَظبَُت
 عهى االخخًبع-

و

ا

فهظفت عبيت

عهىو
- اخخًبعُت
فهظفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌانًُذا

العـموم اإلنسانية واالجتماعية

Sciences Humaines et
sociales

Domaine

Arrêtés des
formations
Habilités انطبُعت انشهبداث ؽبُعت

 والمتضمن تآىيل جامعة أم البواقي2017  جويمية27 المؤرخ في
835 ممحق القرار رقم
ّ
2018-/2017 لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية
Domaine

Filière

Spécialité

Sciences
Ingénierie en
economiques,
montage de
commerciales
projets
et de gestion
internationaux
Se conformer
Droit et
pour les
aux prérequis
sciences
institutions
d'entrée en
politiques
publiques
formation
Pour
Langues et
"projet Erasmus
littérature
Plus" et "projet
étrangères
H2020"
(Anglais)

Arrêtés des
formations
Type Diplôme Nature de
Habilités انًُذاٌ انشعبت انخخظض انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
(A/P) L/M
l’opération
 و انعًهُت/  و ل/ ا

لزار انخكىَُبث
انًؤههت

P1

M

Habilitation

-

حؤهُم

و

و

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
P1 Se conformer aux prérequis d'entrée en Formation
DSP: Licence: Droit administratif, droit des affaires, droit international, sciences politiques.
SEGC: Sciences economiques, Sciences commerciales-commerce international, Sciences de gestion, Science
financières et de comptabilité.
LLE: Licence en Anglais.
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـ
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Arrêtés des
formations
انًُذاٌ انشعبت انخخظض انطبُعت انشهبداث ؽبُعت Habilités

ا /و

ل /و

و

و

انعًهُت لزار انخكىَُبث
انًؤههت

حؤهُم

-

Type Diplôme Nature de
(A/P) L/M
l’opération

Habilitation

M

P2

Spécialité

Filière

Management de
projets
internationaux
pour les
entreprises

Se conformer
aux prérequis
d'entrée en
formation

Domaine

Sciences
economiques,
commerciales
et de gestion
Droit et
sciences
politiques
Langues et
littérature
étrangères
)(Anglais

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
P2 Se conformer aux prérequis d'entrée en Formation
DSP: Licence: Droit administratif, droit des affaires, droit international, sciences politiques.
SEGC: Sciences economiques, Sciences commerciales-commerce international, Sciences de gestion, Science
financières et de comptabilité.
LLE: Licence en Anglais.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس
قــرار رقم  836المؤرخ في  27جويمية ،2017
ّ
المفتوح بعنوان السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ػؤرخ فػػي  18ذي الحجػػة عػػاـ  1419الموافػػق  4أبريػػل سػػنة  1999والمتضػ ّػمف
 بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  05-99المػ ّالمتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
ػؤرخ ف ػػي  25رج ػػب ع ػػاـ  1436المواف ػػق  14م ػػايو س ػػنة 2015
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  125-15الم ػ ّالمعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
ػؤرخ ف ػػي  29ذي الحج ػػة ع ػػاـ  1409المواف ػػق أوؿ غش ػػت س ػػنة
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  140-89الم ػ ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
ػؤرخ فػػي  17شػػعباف عػػاـ  1429الموافػػق  19غشػػت سػػنة 2008
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  265-08المػ ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13الم ّػؤرخ فػي  18ربيػع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضػى القػرار رقػـ  82المػؤرخ فػي  24فيفػري سػنة  2015و المتض ّػمف إنشػاء لجنػة مكمفػة بفػتح الماسػتر والػذييحدد مياميا وتشكيمتيا وسيرىا،
المؤرخ فػي  13أبريػل سػنة  2015والمتض ّػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
وصالحياتيا وسيرىا،
المؤرخ في  26جويمية  2016الذي يحدد مدونة الفروع لميػداف «عمػوـ الطبيعػة والحيػاة
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 772» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنيػة لمتأىيػل المنعقػدة بمقػر و ازرة التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي ،بتػاريخ 25جويمية .2016

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـــقــــــّرر

المادة األولـى :ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس المفتوح بعنواف السنػة الجػامعيػة
ّ
 2017-2016بجامعة سطيف ،1طبقا لممحق ىذا القرار.

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيفّ ،1
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  27جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

ممحـــق بالقــرار رقم  836المؤرخ في  27جويمية  ،2017المتضمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج
لميسانس جامعة سطيف- 1السنة الجامعية 2017 - 2016

ليسانس
الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

الفــرع

عموـ فالحية

التخصص

عمـ الغابات

طبيعة
أ

ماستر
الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

الفــرع

عموـ فالحية

التخصص

عمـ الغابات

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس
المؤرخ في  27جويمية ،2017
قــرار رقم 837
ّ
ّ
المفتوح بعنوان السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بجاية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ػؤرخ فػػي  18ذي الحجػػة عػػاـ  1419الموافػػق  4أبريػػل سػػنة  1999والمتضػ ّػمف
 بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  05-99المػ ّالمتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
ػؤرخ ف ػػي  25رج ػػب ع ػػاـ  1436المواف ػػق  14م ػػايو س ػػنة 2015
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  125-15الم ػ ّالمعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
األوؿ عػاـ  1419الموافػق  7يوليػو سػنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98الم ّػؤرخ فػي  13ربيػع ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
ػؤرخ فػػي  17شػػعباف عػػاـ  1429الموافػػق  19غشػػت سػػنة 2008
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  265-08المػ ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13الم ّػؤرخ فػي  18ربيػع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػى القػرار رقػـ  82المػؤرخ فػي  24فيفػري سػنة  2015و المتض ّػمف إنشػاء لجنػة مكمفػة بفػتح الماسػتر والػذييحدد مياميا وتشكيمتيا وسيرىا،
المؤرخ فػي  13أبريػل سػنة  2015والمتض ّػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
وصالحياتيا وسيرىا،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ػؤرخ ف ػػي  26جويمي ػػة  2016ال ػػذي يح ػػدد مدون ػػة الف ػػروع لمي ػػداف «عم ػػوـ الطبيع ػػة
 وبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  772الم ػ ّوالحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنيػة لمتأىيػل المنعقػدة بمقػر و ازرة التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي ،بتػاريخ 25جويمية .2016

يـــقــــــّرر

المادةاألولـى :ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس المفتوح بعنواف السنػة الجػامعيػة -2016
 2017بجامعة بجاية  ،طبقا لممحق ىذا القرار.

يخصو بتطبيق ىذا القرار
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجاية ّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  27جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

ممحـــق بالقــرار رقم  837المؤرخ في  27جويمية  ،2017المتضمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس
جامعة بجاية -السنة الجامعية 2016-2017

نُظبَض

الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

ماستر

الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

الفــرع

الفــرع

عموـ الغذاء

عموـ الغذاء

التخصص

مراقبة الجودة وتحميل األغذية

التخصص

مراقبة الجودة وتحميل األغذية

طبيعة

طبيعة

أ

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  838مؤرخ في  30جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  81المؤرخ في  8فيفري 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىران ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  230-14المػػؤرخ فػػي  29ش ػواؿ عػػاـ  1435الموافػػق  25غشػػت سػػنة 2014والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىراف ،السيما المادة  4منو،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  24منو،
 وبمقتضػى القػرار رقػـ  81المػؤرخ فػي  8فيفػري  2016الػػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة المدرسػػةالعميا لألساتذة بوىراف ،المعدؿ.
يـــقــــــّرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  81المؤرخ في  8فيفري ، 2016المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــ ـ ـ

 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

 -سنوسي دمحم

 أيوب بف عودة -سميماني أرزقي

 بمبكوش عبد القادر عثماني يحي -بويعقوب صالح الديف

حرر بالجزائر في  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىران
الصفة
رئيسا

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 بالصناعة والمناجـ.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  839مؤرخ في  30جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  1115المؤرخ في  27أكتوبر 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المتمـ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  254-09المػػؤرخ فػػي  19شػػعباف عػػاـ  1430الموافػػق  10غشػػت سػػنة 2009والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف ع ػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  1115المػػؤرخ فػػي  27أكتػػوبر  2015الػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارةالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة ،المعدؿ.
يـــقــــــّرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  1115المؤرخ في  27أكتوبر ، 2015المعدؿ ،والمذكور أعاله،
كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة
 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
 العقوف صالح-

الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

خربي وسيمة
مساعدية مراد عبدهللا
مغزي فيصل
ميار عبد الحكيـ
حبة فيصل

القطاع

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

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  840مؤرخ في 30جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  50المؤرخ في  19جانفي 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  232-14المػػؤرخ فػػي  29ش ػواؿ عػػاـ  1435الموافػػق  25غشػػت سػػنة 2014والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لالعالـ االلي بسيدي بمعباس،السيما المادة  4منو،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو،
 وبمقتضى القرار رقـ  50المؤرخ في  19جانفي  2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمػس إدارة المدرسػةالعميا لالعالـ اآللي بسيدي بمعباس ،المعدؿ.
يـــقــــــّرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  50المؤرخ في  19جانفي ، 2016المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لالعالم اآللي بسيدي بمعباس

 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
-

شاىد العربي
بوعزة منقور حميد
اجكواف نادية
مصطفاوي قويدر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفة القطاع
رئيسا
عضو
عضو
عضو

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

بورغيدة زوبير
مباركي عبد القادر
بف سالمة فريدة
بختي حمزة

عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.
ممثمة الوزير المكمف بالطاقة
ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  841مؤرخ في  30جويمية  ،2017يعدل قرار رقم  275المؤرخ في  19افريل  2016الذي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة (والية المسيمة) ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ 187- 15المػػؤرخ فػػي  29رمضػػاف عػػاـ  1436الموافػػق  16يوليػػو سػػنة 2015والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة (والية المسيمة)،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  24منو،
 وبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  275الم ػػؤرخ ف ػػي  19افري ػػل  ،2016ال ػػذي يح ػػدد القائم ػػة االس ػػمية ألعض ػػاء مجم ػػس إدارةالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة (والية المسيمة)،المعدؿ.

يـــقــــــّرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  275المؤرخ في  19افريل  ،2016المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة (والية المسيمة)

 - 1األعضاء المعينين:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -بف يعيش كريـ

رئيسا

 -بودونت عبداسالـ

عضو

 -مناد لخضر

عضو

 مقدود نورالديف فكراش عمار -مرموشي دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

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

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  842مؤرخ في  30جويمية  ،2017يعدل قرار رقم  61المؤرخ في  31جانفي 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  184- 15المػؤرخ فػي  24رمضػاف عػاـ  1436الموافػق  11يوليػو سػنة 2015والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بورقمة ،السيما المادة  4منو،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  24منو،
 وبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  61الم ػػؤرخ ف ػػي  31ج ػػانفي  ،2016ال ػػذي يح ػػدد القائم ػػة االس ػػمية ألعض ػػاء مجم ػػس إدارةالمدرسة العميا لألساتذة بورقمة ،المعدؿ.
يـــقــــــّرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  61المؤرخ في  31جانفي  ،2016المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما

ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

 - 1األعضاء المعينون:

االسـ والمقب
-

فرحاني عمر
باشا عبد الغاني
رياح رابح
حواسي عمي
مداني بف عمي
حروز عبدالعزيز

حرر بالجزائر في  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة
الصفة

رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  843مؤرخ في  30جويمية  ،2017يعدل قرار رقم  139المؤرخ في  06مارس 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ 182- 15المػػؤرخ فػػي  24رمضػػاف عػػاـ  1436الموافػػق  11يوليػػو سػػنة 2015والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببشار ،السيما المادة  4منو،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  24منو،
 وبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  139الم ػػؤرخ ف ػػي  06م ػػارس  ،2016ال ػػذي يح ػػدد القائم ػػة االس ػػمية ألعض ػػاء مجم ػػس إدارةالمدرسة العميا لألساتذة ببشار،المعدؿ.

يـــقــــــّرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  139المؤرخ في  06مارس ، 2016المعدؿ  ،والمذكور أعاله،
كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  30جويمية 2017

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

 - 1األعضاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار

االسم والمقب

 العباسي بوجمعة -صدوؽ عبد الكريـ

الصفة القطاع

رئيسا

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -سنوسي بريكسي عبدالنبي

عضو

 -سواكر عبد الحكيـ

عضو

 -عيمار نور الديف

 -عايش عبد الرحماف

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  844مؤرخ في  30جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  542المؤرخ في  02جوان 2016

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  376-12الم ػػؤرخ ف ػػي  13ذي الحج ػػة ع ػػاـ  1433المواف ػػق  29اكت ػػوبر س ػػنة 2012والمتضػػمف تغيي ػػر تسػػمية المدرس ػػة العمي ػػا ألسػػاتذة التعم ػػيـ التكنولػػوجي ب ػػوىراف ال ػػى مدرسػػة وطني ػػة متع ػػددة

التقنيات بوىراف ،السيما المادة  4منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضػػى المرس ػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  24منو،
 وبمقتضى القرار رقـ  542المؤرخ في  02جواف  2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالوطنية المتعددة التقنيات بوىراف ،المعدؿ.

يـــقــــــّرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  542المؤرخ في  02جواف ،2016المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران.
 - 1األعضاء المعينون:
الصفة

القطاع

االسم والمقب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -بمبكوش عبد القادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -بويعقوب صالح الديف

عضو

 -أوشاف مجيد

عضو

 -بف حراث نصيرة

رئيسا

 -سميماني أرزقي

عضو

 -سعدود دمحم

 عثماني يحيى -بممقداد جميمة

 -بف براىيـ رحمونة

 عمي اسماعيل فاطمة الزىراء -مجقاف حورية (ـ) محيو

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.

ممثمة الوزير المكمف بالألشغاؿ العمومية والنقل،

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية،

ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار رقم  845مؤرخ في  30جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  192المؤرخ في  02أفريل  2016الذي

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بوىران ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  233-14المػػؤرخ فػػي  29ش ػواؿ عػػاـ  1435الموافػػق  25غشػػت سػػنة 2014والمتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بوىراف ،السيما المادة  4منو،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  24منو،
 وبمقتضى القرار رقـ  192المؤرخ في  02أفريل  2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالتحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بوىراف ،المعدؿ.

يـــقــــــّرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  192المؤرخ في  02أفريل ،2016المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بوىران
 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

 -سنوسي دمحم

 -بف عودة ايوب

 -سميماني أرزقي

 بمبكوش عبدالقادر -عثماني يحيى

الصفة

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

رئيسا

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري،

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  846مؤرخ في  30جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  162المؤرخ في  02فيفري 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية(والية تممسان)

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1426الموافػػق  16غشػػت سػػنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  125-16الم ػػؤرخ ف ػػي  3رج ػػب ع ػػاـ  1437المواف ػػق  11افري ػػل س ػػنة 2016،والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية (والية تممساف) ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضى القرار رقـ  162المؤرخ في  02فيفري  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمػس إدارة المركػزالجامعي بمغنية (والية تممساف).

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

يـــقــــــّرر
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المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  162المؤرخ في  02فيفري  ،2017والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية(والية تممسان)

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
 جعفور مصطفى بيمولي ىشاـ عميرة كريـ زدور دمحم براىيـ حفيظة قدوري ابواالرباح عتبي بختة ىمساس نور الديف ىميمي عومر أويدف سميماف دلة عدة -بوبكر فريد

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 و اإلصالح اإلداري،
ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ
ممثل الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  847مؤرخ في  30جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  10المؤرخ في  03جانفي 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة ،المعدل
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،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1426الموافػػق  16غشػػت سػػنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  146-16المػػؤرخ فػػي  17شػػعباف عػػاـ  1437الموافػػق 23مػػايو س ػػنة 2016والمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة  ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضػػى القػرار رقػػـ  10المػػؤرخ فػػي  3جػػانفي  2017الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة المركػػزالجامعي ببريكة،المعدؿ.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

يـــقــــــّرر
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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.
حرر بالجزائر في  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
-

ضيف عبد السالـ
ميمودي جماؿ
عبيدات لحبيب
حالسي دمحم
سماعيمي الحاج
غزالي عبد العالي
مباركي مراد
خيدري ابراىيـ
كبور عمور
دغماف عكاشة

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة
الصفة

رئيسا
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
قـــرار رقم  848مؤرخ في  30جويمية  ،2017يتضمن إنشاء
األقسام المكونة لممدرسة الوطنية العميا لمري
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المتمـ،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  217-08المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1429الموافػػق  14يوليػػو سػػنة 2008والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،

 وبمقتضى القرار رقـ  204المؤرخ في  24جواف  ،2010والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لممدرسة الوطنية العميالمري ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى القرار رقـ  1142المؤرخ في  5نوفمبر  ،2015والمتضمف إحداث قسـ بالمدرسة الوطنية العميا لمري،يـــقــــــّرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،والمذكور أعاله،
ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونة لممدرسة الوطنية العميا لمري.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمري األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، -قسـ الري الحضري،

 قسـ السقي وتصريف المياه، -قسـ التييئة وىندسة الري.

المادة  :3يمغى القراريف رقـ  204المؤرخ في  24جواف  2010ورقـ  1142المؤرخ في  5نوفمبر 2015
والمذكوريف أعاله.
المادة  :4يكمف 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  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  849مؤرخ في  30جويمية  ،2017يتضمن إنشاء
األقسام المكونة لممدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  219-08المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1429الموافػػق  14يوليػػو سػػنة 2008والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضى القرار رقـ  125المؤرخ في  3مايو  ،2010والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لممدرسػة الوطنيػة العميػالمفالحة،
 وبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  1145الم ػػؤرخ ف ػػي  5ن ػػوفمبر  ،2015والمتض ػػمف إح ػػداث قس ػػـ بالمدرس ػػة الوطني ػػة العمي ػػالمفالحة،
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا  ،والمذكور
أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونة لممدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

239

المادة  :2تنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمفالحة األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، -قسـ عمـ النبات،

 قسـ االقتصاد الريفي، قسـ اليندسة الريفية، قسـ اإلنتاج النباتي، -قسـ عمـ التربة،

 قسـ الغابات وحماية الطبيعة، -قسـ التكنولوجيا الغذائية،

 -قسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي،

 قسـ اإلنتاج الحيواني.المادة  :3يمغى القراريف رقـ  125المؤرخ في  3مايو  2010ورقـ  1145المؤرخ في  5نوفمبر  2015والمذكوريف
أعاله.
المادة  :4يكمف 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  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  850مؤرخ في  30جويمية  ،2017يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لممدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  218-08المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1429الموافػػق  14يوليػػو سػػنة 2008والمتضمف تحويل المعيد الوطني لألشغاؿ العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضى القرار رقـ  398المؤرخ في  17مايو  ،2011والمتضمف إنشاء األقساـ المكونػة لممدرسػة الوطنيػة العميػالألشغاؿ العمومية،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  1141المػػؤرخ فػػي  5نػػوفمبر  ،2015والمتضػػمف إحػػداث قسػػـ بالمدرسػػة الوطنيػػة لألشػػغاؿالعمومية.
يـــقــــــّرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

240

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا  ،والمذكور
أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونة لممدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، -قسـ المواد واليياكل،

 قسـ اليياكل القاعدية.المادة  :3يمغى القراريف رقـ  398المؤرخ في  17مايو  2011ورقـ  1141المؤرخ في  5نوفمبر 2015
والمذكوريف أعاله.
المادة  :4يكمف 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  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  851مؤرخ في  30جويمية  ،2017يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  222-08المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1429الموافػػق  14يوليػػو سػػنة 2008والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضى القرار رقـ  155المؤرخ في  16مايو  ،2012والمتضمف إنشاء األقساـ المكونػة لممدرسػة الوطنيػة العميػالإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،
 وبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  1144الم ػػؤرخ ف ػػي  5ن ػػوفمبر  ،2015والمتض ػػمف إح ػػداث قس ػػـ بالمدرس ػػة الوطني ػػة العمي ػػالإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا  ،والمذكور
أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونة لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد
التطبيقي.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي األقساـ التالية:
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 قسـ التكويف التحضيري، -قسـ التعميـ المشترؾ،

 قسـ اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي، قسـ مالية السوؽ وحساب المخاطرة، -قسـ االقتصاد الكمي واالستشراؼ.

المادة  :3يمغى القراريف رقـ  155المؤرخ في  16مايو  2012ورقـ  1144المؤرخ في  5نوفمبر 2015
والمذكوريف أعاله.
المادة  :4يكمف 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  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  852مؤرخ في  30جويمية  ،2017يتضمن إنشاء
األقسام المكونة لممدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

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

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  232-14المػػؤرخ فػػي  29ش ػواؿ عػػاـ  1435الموافػػق  25غشػػت سػػنة ،2014والمتضمف تحويل المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس إلى مدرسة خارج الجامعة،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،

 وبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  1138الم ػػؤرخ ف ػػي  5ن ػػوفمبر  ،2015والمتض ػػمف إح ػػداث قس ػػـ بالمدرس ػػة الوطني ػػة العمي ػػالإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس.

يـــقــــــّرر

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 لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس.

المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس – األقسػاـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، -قسـ الطور الثاني.

المادة  :3يمغى القرار رقـ  1138المؤرخ في  5نوفمبر  2015والمذكور أعاله.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :4يكمف 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  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  853مؤرخ في  30جويمية  ،2017يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لممدرسة الوطنية المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  213-08المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1429الموافػػق  14يوليػػو سػػنة 2008والمتضمف تحويل المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف إلى مدرسة خارج الجامعة ،المعدؿ،

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

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،

 وبمقتضى القرار رقـ  73المؤرخ في  17مارس  ،2010والمتضمف إحداث قسـ بالمدرسػة الوطنيػة المتعػددة العمػوـلميندسة المعمارية والعمراف،

يـــقــــــّرر

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
الوطنية المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف.

المادة  :2تنشأ لدى المدرسة الوطنية المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف – األقسػاـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، -قسـ الطور الثاني.

المادة  :3يمغى القرار رقـ  73المؤرخ في  17مارس  2010والمذكور أعاله.

المادة  :4يكمف 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  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  854مؤرخ في  30جويمية  ،2017يعدل القرار رقم  453المؤرخ في  18أفريل 2017
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المتمـ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  211-08المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1429الموافػػق  14يوليػػو سػػنة 2008والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في األداب والعموـ اإلنسانية في مدينة الجزائر الى مدرسػة
خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو،
 وبمقتضى القرار رقـ  453المؤرخ في  18أفريل  2017الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالعميا لألساتذة ببوزريعة.
يـــقــــــّرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  453المؤرخ في  18أفريل  ،2017والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــ ـ ـ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

 -حميدي خميسي

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -خنوؼ عزالديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -بولساف مولود

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -بعداش ليمى

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -ياسف خير الديف

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -جبيمي دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــرار رقم  855مؤرخ في  30جويمية  ،2017المتضمن إعالن نتائج الدورة
الثامنة والثالثون ( )38لمجنة الجامعية الوطنية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
 بمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقـ  130-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  03مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
 بمقتضى القرار المؤرخ في  16نوفمبر سنة  1994المتضػمف تنظػيـ المجنػة الجامعيػة الوطنيػة وتسػييرىا وتشػكيميا،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى القرار المؤرخ في  22جواف سنة  2017المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية. بناء عمى قوائـ تأىيل األساتذة المحاضػريف قسػـ "أ" مػف أجػل الترقيػة إلػى رتبػة أسػتاذ المؤرخػة فػي  06جويميػة سػنة،2017
 بناء عمى اجتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا الثامنة والثالثوف ( )38يومي  08و 09جويمية سنة 2017 بناء عمى محاضر اجتماعات فروع المجنة الجامعية الوطنية لمدورة الثامنة والثالثوف.يـقـــرر
المادة األولى :يعتبر األساتذة المحاضروف قسـ "أ" اآلتية أسماؤىـ حسب الترتيب االستحقاقي مؤىميف لمترقية إلى
رتبة أستاذ.

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

فرع :التكنولوجيا

المجموعة األولى :ىندسة معمارية ،ىندسة مدنية،الري ،ىندسة المخاطر

دلة نور الدين
زيتوني زين العابدين
نينوح طارق
بولكباش بن سعيد
قدودة دمحم كمال
معط هللا دمحم
جماعي دمحم
رجم عمي
حريشان خميفة
عامر دمحم

مرابط إسماعيل
حمزي رشيدة
خالف دمحم الشريف
باألخضر خميل
بن عاشور عبد القادر
معمم توفيق
صافري عبد الحميد
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ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
الري

مدنية
مدنية
مدنية
مدنية
مدنية
مدنية
مدنية
معمارية
مدنية
مدنية

ىندسة المخاطر
الري
ىندسة مدنية
ىندسة مدنية
ىندسة مدنية
ىندسة مدنية

جامعة الشمف
جامعة البميدة 1
جامعة تبسة
جامعة الشمف
جامعة األغواط
جامعة تممسان
جامعة تيزي وزو
جامعة المسيمة
جامعة الشمف
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىران
جامعة
جامعة
جامعة
المركز
جامعة
جامعة
جامعة

بجاية
باتنة 2
ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
الجامعي تمنراست
سيدي بمعباس
باتنة 2
ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
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18
19
20
21
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

دراس بومدين
بوعباز دمحم
لعرج (ز) مميكي نادية
بوزريرة شريف

المجموعة الثانية :ىندسة ميكانيكية ،ىندسة بحرية ،ميكانيك الدقة والطاقوية

عميان خالد
حوات سمير
مريم بن زيان مجيد
تمار مصطفى
سمعاجي شكيب
نبالي رشيد
بوتشيشة جياللي
حمودة خالد
بن زعمة حبيب
حميدو دمحم كمال

 11بوشريط حميد
 12خمري سيام (م) جويمعو
 13نمديمي فضيمة (م) عزي
01
02
03
04
05
06
07
08
09

ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة

مدنية
مدنية
مدنية
مدنية

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

سعيدة
سكيكدة
مستغانم
جيجل

ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة

ميكانيكية
ميكانيكية
ميكانيكية
ميكانيكية
ميكانيكية
ميكانيكية
ميكانيكية
ميكانيكية

ىندسة ميكانيكية
ىندسة ميكانيكية

ىندسة ميكانيكية
ىندسة طاقوية
ىندسة بحرية

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

تممسان
مستغانم
الشمف
البميدة 1
تممسان
ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
وىران لمعموم و التكنولوجيا
ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىران
جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

جامعة قالمة
جامعة باتنة 1
جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

المجموعة الثالثة :ىندسة الطرائق ،ىندسة المبممرات ،كيمياء المواد

بوقطوشة عبد هللا
جربوعة فرحات
بن معمر زوبير

شيبان لمنور
دالي يحي (م) عزيزي سيام
دكاس (م) خالف نبيمة
حماشي مراد
ديب عبد الحفيع
بن عمراني حسان

ىندسة كيميائية
ىندسة المبممرات
كيمياء المواد

ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة

الطرائق
الطرائق
الطرائق
الطرائق
الطرائق
الطرائق

جامعة سطيف 1
جامعة سطيف 1
جامعة البميدة 1
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

سطيف 1
تممسان
عنابة
بجاية
بجاية
سطيف 1

المجموعة الرابعة :ىندسة إلكترونية ،إلكتروتقني ،إلكترونيك ،آليات

 01مرجاوي مراد
 02جحبار عبد القادر
 03عالق ىشام
04
05
06
07
08
09
10

نمور حسيبة
بركات السعيد
نوري حمو
حراق عبد الغاني
قصراوي دمحم
كرور فؤاد
عبد الخالق عثمان

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

إلكترونيك
إلكتروتقني
إلكتروتقني

إلكترونيك
ىندسة إلكترونية
إلكتروتقني
ىندسة إلكترونية
ىندسة إلكترونية
إلكترونيك
ىندسة إلكترونية

جامعة
جامعة
جامعة

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

سكيكدة
الشمف
جيجل
ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
المسيمة
سطيف 1
سطيف 1
بومرداس
قسنطينة 1
بشار
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ولد زميرلي دمحم
عبد الصمد ياسين
رمرام يوسف
بن سميمان طارق
تيطاوين دمحم
عبد العزيز مراد
يزيد كريم
بوبرطخ حميد
منصوري خالد
إجدارن قاسة
مراد لطفي
بورك عمر
زياري زىيرة

27
28
29
30
31

بطاىر سميم
بومدين العربي
وافي عبد الكريم
أورابية (م) بوبكر مميكة
شمالي حميمي

 24سعدي (م) زيغد ليميا
 25لجيسي حمزة
 26يونسي عبد العزيز

آليات
إلكترونيك
إلكترونيك
ىندسة إلكترونية
إلكترونيك
آليات
إلكترونيك
آليات
آليات
إلكتروتقني
إلكترونيك
ىندسة إلكترونية
إلكترونيك
ىندسة إلكترونية
إلكترونيك
إلكترونيك

إلكترونيك
إلكتروتقني
إلكترونيك
إلكترونيك
إلكترونيك

جامعة المدية
جامعة باتنة 2
جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
جامعة المسيمة
جامعة باتنة 2
جامعة سطيف 1
جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
جامعة جيجل
جامعة عنابة
جامعة بجاية
المدرسة العميا لمعموم التطبيقية تممسان
جامعة بسكرة
جامعة قسنطينة 1
جامعة سكيكدة
جامعة األغواط
جامعة قالمة

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

وىران لمعموم والتكنولوجيا
سعيدة
بسكرة
ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
سطيف 1

المجموعة الخامسة :إعالم آلي
 02بن يمينة أبو الحسان

إعالم آلي
إعالم آلي

جامعة بجاية

 01إيدوغي جياللي
 03بوخالفة كمال

إعالم آلي

جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا

 04صولي (م) بن عبد العزيز رشيدة

جامعة وىران 1
جامعة بسكرة

إعالم آلي

فرع  :العموم الدقيقة

 01أحفيع مختار
 02بمحميتي عمر
03
04
05
06
07
08
09

كرادة دمحم
حيتة عمارة
بوشنتوف أمينة أنجميكا
أمير عبد الصمد
حتحوت فوزي
بن عيشة سميمان
ىوام كمال

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات

رياضيات

جامعة بسكرة
جامعة مستغانم

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

جيجل
قالمة
سيدي بمعباس
مستغانم
سعيدة
وىران 1
تبسة
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

مسممي فريد
جمولي غوتي
قسوم الزىراء (م) قسوم
أوقاشة براىيم
يعالوي البشير
شيطر لخضر
ديممي مراد
ربيعي بمقاسم
منصور عبد الوىاب
دالي يوسف (م) ناصري يسمينة
كوش محي الدين
مسيردي ميمود
شاوي عبد الرزاق

رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات

 01بوراس فتحي

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

فيزياء

فيزياء

 02لعبيدي سميمة

فيزياء

 04بمعباس عيماد

فيزياء

 03خشاب حميد

 05كبير عبد النور

 06قيباج عبد الناصر
07

بنويس شيرزاد الجميورية (م) بن حميميبة

 08بوستة السعيد

فيزياء
فيزياء
فيزياء
فيزياء
فيزياء

الجمفة
سعيدة
ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
تيزي وزو
سطيف 1
سطيف 1
سطيف 1
تبسة
الوادي
تممسان
عنابة
تممسان
قالمة

جامعة الوادي

جامعة عنابة
جامعة بشار

جامعة بجاية

جامعة سكيكدة

جامعة األغواط

جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

جامعة سطيف 1

 09عين سوية عز الدين

فيزياء

 10تواتي بومدين

 11بن شيياب مصطفى

فيزياء
فيزياء

جامعة بشار

 12سميماني منوبة

فيزياء

جامعة عنابة

 14خضار (م) شيكر فافة

فيزياء

جامعة سيدي بمعباس

 16ديب أنيس سامي أمين

فيزياء

جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 18بغداد دمحم

فيزياء

 13عباشي الطاىر

 15بن رابح بضياف
 17جوامع تركية
 19بوريو أسيا

فيزياء
فيزياء
فيزياء

جامعة عنابة
جامعة عنابة

المدرسة العميا لألساتذة القبة

جامعة تيارت

جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
جامعة مستغانم

فيزياء

جامعة الجمفة

 21مباركي (م) حجري صورية

فيزياء

جامعة وىران 1

 23مييدي (م) بوعام نادية

فيزياء

 20حسني عبد الحفيع
 22مقشيش الحسين
 24بوعكاز كريمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

فيزياء
فيزياء
فيزياء

جامعة بشار

جامعة تيزي وزو
جامعة بجاية

المدرسة العميا لألساتذة القبة
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كيمياء
 01بن جدو أمال

كيمياء

جامعة سوق أىراس

كيمياء

جامعة قالمة

 02ببو أحمد عبد الحفيع

كيمياء

 04كبابي (م) بوغرارة حسينة

كيمياء

جامعة قسنطينة 1

كيمياء

جامعة سوق أىراس

 03سريدي عاشور

 05بمياشمي مريم (م) عبدون

كيمياء

 07جبار (م) فويعل جميمة

كيمياء

 09الوافي فضيمة

كيمياء

 06زراري (م) برجم يمينة
 08جعيجع عبد الحميد

جامعة ورقمة

جامعة بشار

جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
جامعة البويرة

كيمياء

جامعة قسنطينة 1

 10فرحات دمحم أمين

كيمياء

 11قايد أدمحم

كيمياء

جامعة سعيدة

كيمياء

جامعة وىران 1

 12لعطمي نجية

 13غزيني رشيد

المدرسة العميا لألساتذة القبة

جامعة المسيمة

كيمياء

 14بن منصور كمال

كيمياء

 15لوناس عمي

كيمياء

جامعة ورقمة

كيمياء

المدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات الجزائر

 16مختاري إليام نوال (م) طالب

كيمياء

 18بوفمفل (م) سريدي ليندة

كيمياء

 17ميمون شيرزاد

جامعة تممسان

جامعة سيدي بمعباس

جامعة قالمة

فرع عموم الطبيعة والحياة
بيولوجيا
 01قانة(م) كبوش سميمة

بيولوجيا

جامعة بومرداس

 03بن دالي فريدة

بيولوجيا

جامعة بجاية

 04بوطيبة(م) معطى هللا عمارية

بيولوجيا

جامعة وىران1

 06عثماني (م) قموري سعاد

بيولوجيا

جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا

 02قرارة نجود

 05عجود جميمة (م) سعدادو

بيولوجيا

بيولوجيا

جامعة قالمة

جامعة تيزي وزو

جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا

 07أيت لونيس (م) جرابة عواطف

بيولوجيا

 08حمادوش (م) عموش ليندة

بيولوجيا

جامعة سطيف1

 10حدوش دريس

بيولوجيا

جامعة تممسان

 09نميش سعيد

بيولوجيا

 11بن بميل سعيدة (ز) تفوغالت

بيولوجيا

 12بعزيز ناصر

بيولوجيا

 13بن مسعود (م) مصباح وىيبة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

بيولوجيا

جامعة مستغانم
جامعة بجاية

جامعة قسنطينة1

جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
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عموم فالحية
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

دمرجي أمينة
سوطو كريم
سويدي زىيرة
حميل (م) طايل غنية
بورغدة ىدى
حمراني عبد القادر
قزول عمر
مصطفاي نور الدين
بن محسن (م) بابا حني سعاد
ستي بن عمي
واشم الدراجي
مجاىدي (م) لطرش بمعروسي أسيا

01
02
03
04
05
06

شابور نبيل
جرفي سعدان
بن مسعود حسان
حوشين (م) بوشارب فاطمة الزىراء
عيساني بمقاسم
حمدان ياسين

01
02
03
04
05
06

عياشي عمار
مدور عبد الرفيق
طكوك (م) زموشي فايزة وىيبة
عبد اليادي سي عامر
عبابو أسيا
زيدان خالد

عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم

جامعة تممسان
جامعة الجمفة
جامعة معسكر
جامعة البميدة 1
المدرسة الوطنية العميا لمفالحة الحراش
جامعة مستغانم
جامعة ورقمة
جامعة تممسان
جامعة ورقمة
جامعة الشمف
جامعة باتنة 1
جامعة تممسان

فالحية
فالحية
فالحية
فالحية
فالحية
فالحية
فالحية
فالحية
فالحية
فالحية
فالحية
فالحية

عموم األرض

 01طيبي نصر الدين بمقاسم

عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

األرض
األرض
األرض
األرض
األرض
األرض

العموم البيطرية

عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم

بيطرية
بيطرية
بيطرية
بيطرية
بيطرية
بيطرية

عموم البحار

عموم البحار

قسنطينة 1
عنابة
باتنة 2
ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا
البميدة 1
ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا

جامعة باتنة 1
جامعة عنابة
جامعة قسنطينة 1
جامعة تيارت
المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
جامعة تيارت
جامعة مستغانم

فرع العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
01
02
03
04
05
06

تيتان موراد
بوعبدلي أحالم
قحايرية أمال
بن رجم دمحم خميسي
يحي برويقات عبد الكريم
دمحم لحسن عالوي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم

عموم إقتصادية

إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية

جامعة المدية
جامعة غرداية
المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي
جامعة سوق أىراس
جامعة تممسان
جامعة ورقمة
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07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

بوخاري عبد الحميد
غزيل دمحم مولود
حميدتو دمحم الناصر
يحياوي نصيرة
حاكمي بوحفص
بن الزاوي عبد الرزاق
بشراير عمران
بمعربي عبد القادر
روابحي عبد الناصر
بمعجوز حسين
مبيروك دمحم البشير
فرواني بمقاسم
بوخبزة طاىر

23
24
25
26
27
28
29
30

شقبقب عيسى
بكور رفيق
بالل سمير
دحماني يونس
عيمر عبدالحفيع
نعمون وىاب
كركوب إبراىيم عز الدين

الحدي نجوية
بن عيشة باديس
بن حناشي زليخة
بن حسين (م) صادي خديجة
لعاللي عالوة
درغوم محفوظ
عمراني عبد المجيد
بنية عمر
قويزي حسينة (م) حوحو
بوخديمي (م) قندوز سييمة

عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم

01
02
03
04
05

مزريق عاشور
شريف إسماعيل
عجيمة دمحم
جميد نور الدين
سماي عمي

عموم تسيير
عموم تسيير
عموم تسيير
عموم تسيير
عموم تسيير

20
21
22

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

بوطيبة فيصل
براينيس عبد القادر
زاطمة نجاة
يايسي (م) نميري فريدة

عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم

إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية

جامعة غرداية
جامعة غرداية
جامعة الوادي
جامعة بومرداس
جامعة وىران 2
جامعة بسكرة
المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي
جامعة سعيدة
جامعة سطيف 1
جامعة المسيمة
جامعة جيجل
جامعة تممسان
جامعة الجزائر 3

عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم

إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية

جامعة بجاية
جامعة الجزائر 3
المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي
جامعة تيزي وزو
المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي
جامعة جيجل
جامعة قالمة
مدرسة الدراسات العميا التجارية

عموم إقتصادية
عموم إقتصادية
عموم إقتصادية

إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية
إقتصادية

جامعة سعيدة
جامعة مستغانم
جامعة وىران 2

جامعة الجمفة
جامعة الجزائر 3
جامعة قسنطينة 2
المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي
جامعة الجزائر 3
المدرسة العميا لمتجارة القميعة
المركز الجامعي تمنراست
جامعة عنابة
جامعة بسكرة
المدرسة الوطنية العميا لإلعالم األلي

عموم التسيير

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جامعة
جامعة
جامعة
المركز
جامعة

الشمف
الجزائر 3
غرداية
الجامعي تيبازة
المدية
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06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

قرش عبد القادر
صحراوي بن شيحة
مداح عرايبي الحاج
بوحديدة دمحم
عموطي لمين
عطية العربي
عزواني ناصر
عرابة الحاج
سنوسي عمي
بحامد نجيب أنيس
زعيبط نور الدين
مختاري فيصل
بكاري بمخير

 19حناشي لعمى
 20غازي نورية
 21زروقي براىيم

 22أوشان (م) بوطريق نادية

عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم

تسيير
تسيير
تسيير
تسيير
تسيير
تسيير
تسيير
تسيير
تسيير
تسيير
تسيير
تسيير
تسيير

عموم تسيير
عموم تسيير
عموم تسيير

عموم تسيير

جامعة األغواط
جامعة سيدي بمعباس
جامعة الشمف
المدرسة العميا لمتجارة القميعة
جامعة المدية
جامعة ورقمة
المدرسة العميا لمتجارة القميعة
جامعة ورقمة
جامعة المسيمة
مدرسة الدراسات العميا التجارية
جامعة أم البواقي
جامعة بسكرة
جامعة ورقمة
جامعة باتنة 1
جامعة تممسان
جامعة سعيدة

المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم

فرع العموم اإلجتماعية واإلنسانية
01

قجة رضا

03

سعود الطاىر

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

عمم اإلجتماع

عمم اإلجتماع

جرادي حفصة

عمم اإلجتماع

ايمودان حجيمة (م) رحالي

عمم اإلجتماع

خميفة عبد القادر

عمم اإلجتماع

مانع عمار

خزار (م) يعيش وسيمة

عمم اإلجتماع
عمم اإلجتماع
عمم اإلجتماع

بيتون (م) شنافي ليندة

عمم اإلجتماع

بن ديدة مختار

عمم اإلجتماع

فياللي عبد السالم

عمم اإلجتماع

بكاي ميمود

عمم اإلجتماع

بن لباد الغالي
دروش فاطمة

جيممي بوبكر

عمم اإلجتماع
عمم اإلجتماع
عمم اإلجتماع

بن الشين أحمد

عمم اإلجتماع

كواش زىرة

عمم اإلجتماع

صيد الطيب

مراني حسان

زرارة لخضر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عمم اإلجتماع
عمم اإلجتماع
عمم اإلجتماع

جامعة المسيمة

جامعة األغواط

جامعة سطيف 2

المركز الجامعي تيبازة
المركز الجامعي تيبازة

جامعة ورقمة

المدرسة العميا لألساتذة قسنطينة

جامعة خنشمة

جامعة تممسان

جامعة سيدي بمعباس

المركز الجامعي تيبازة

جامعة عنابة

جامعة قسنطينة 2
جامعة الجمفة

جامعة األغواط

جامعة سوق أىراس
جامعة الجزائر 2

جامعة عنابة

جامعة باتنة 1
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

منصوري مصطفى
جخراب دمحم عرفات
بن شريف (م) صالحي حنيفة
بنور زىية (م) خطار
حديد يوسف
فاضمي أحمد
سايل حدة وحيدة
أبي مولود عبد الفتاح
الزروق فاطمة الزىراء
بن نابي نصيرة
داودي دمحم
حمادي فتيحة
صرداوي نزيم
بوعافية نبيمة
عيسي دمحم
قماز فريدة
عبيد عائشة بية (م) مناعي
طيبي الحاج
بوسعدة قاسم
باىي سالمي
أوزنجة العيد

01
02
03
04
05
06
07

راقدي عبد هللا
بوشنافة شمسة
باي أحمد
رباحي أمينة
قاسم ميمود
بولودان غنية (م) شميغم
صايج مصطفى

 01بوبكر جياللي
 02عبد السالم (م) شيكو يمينة
 03دواق الحاج
01
02
03
04

زحاف دمحم
بمغول فتحي
دحماني نعيمة
بن منصور عبد الرزاق

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عمم النفس وعموم التربية

جامعة مستغانم
جامعة ورقمة
جامعة باتنة 1
جامعة الجزائر 2
جامعة جيجل
جامعة البميدة 2
جامعة الجزائر 2
جامعة ورقمة
جامعة البميدة 2
جامعة الجزائر2
جامعة األغواط
جامعة قسنطينة 2
جامعة تيزي وزو
جامعة البميدة 2
المدرسة العميا لألساتذة القبة
جامعة .سطيف 2
جامعة عنابة
جامعة الجزائر 2
جامعة ورقمة
جامعة األغواط
جامعة الجزائر 2

عمم النفس
عموم التربية
عمم النفس
عمم النفس
عمم النفس
عمم النفس
عمم النفس
عمم النفس
عمم النفس
عموم التربية
عموم التربية
عمم النفس
عمم النفس
عمم النفس
عمم النفس
عمم النفس
عمم النفس
عمم النفس
عموم التربية
عمم النفس
عمم النفس

العموم السياسية والعالقات الدولية
عالقات دولية
عالقات دولية
عموم سياسية
عالقات دولية
عموم سياسية
عموم سياسية
عالقات دولية

فمسفة
فمسفة

جامعة باتنة 1
جامعة األغواط
جامعة باتنة 1
جامعة الجزائر 3
جامعة ورقمة
جامعة ورقمة
المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية

الفمسفة

فمسفة

جامعة الشمف
المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة

جامعة باتنة 1

التربية البدنية والرياضية

تربية
تربية
تربية
تربية

بدنية
بدنية
بدنية
بدنية

و
و
و
و

رياضية
رياضية
رياضية
رياضية

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

المسيمة
الجزائر 3
المسيمة
الجزائر 3

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

253

 01بن زروق جمال

 02نافع أمال (م) نواري

عموم اإلعالم واإلتصال

عموم اإلعالم و اإلتصال
عموم اإلعالم و اإلتصال

جامعة سكيكدة

جامعة سوق أىراس

عمم المكتبات
 01غانم نذير

 02عين أحجر زىير

جامعة قسنطينة 2

عمم المكتبات

جامعة عنابة

عمم المكتبات

التاريخ واألثار
 01حنفي عائشة

 02بونابي الطاىر

أثار

تاريخ

جامعة المسيمة

تاريخ

جامعة معسكر

 03أحمد مسعود سيد عمي

تاريخ

 05سعدوني بشير

تاريخ

 07يعيش دمحم

تاريخ

 04بمبشير عمر
 06عيفة الحاج

 08فكاير عبد القادر

 11دراجي عبد القادر

أثار

 13عابد (م) عمروس فريدة

أثار

 14مومن العمري

 01طسطاس عمار

جامعة الجزائر 2
جامعة الجزائر 2
جامعة المسيمة

تاريخ

 09أوعامري مصطفى

 12دربان مصطفى

جامعة المسيمة

تاريخ

تاريخ

 10سعيود إبراىيم

جامعة الجزائر 2

جامعة خميس مميانة

جامعة تممسان

جامعة الجزائر 2

تاريخ

جامعة الجزائر 2

جامعة الجزائر 2

أثار

جامعة الجزائر 2

جامعة قسنطينة 2

تاريخ

العموم اإلسالمية

عموم إسالمية

جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة

عموم إسالمية

جامعة باتنة 1

 02دبابش عبد الرؤوف

عموم إسالمية

 04مونة عمر

عموم إسالمية

 03شرفة حسين

 05قالتي البشير

 06عماري براىيم

عموم إسالمية
عموم إسالمية

 07بودبزة (م) لحمح الزىرة

عموم إسالمية

 09حموش دمحم

عموم إسالمية

 08بوسجادة أحمد
 10حميمي فاتح

عموم إسالمية
عموم إسالمية

 11رقيق عبد الكريم

عموم إسالمية

 13الشيياني حمو

عموم إسالمية

 12تيطواح يوسف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عموم إسالمية

جامعة بسكرة

جامعة غرداية

جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة

جامعة الشمف

جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة
جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة

جامعة الجزائر 1

جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة

جامعة باتنة 1

جامعة الجزائر 1
جامعة الجزائر 1
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فرع األدب والمغات
األدب و المغة العربية
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

بن خويا إدريس
رابحي عبد القادر
طاوطاو رزيقة
شويط عبد العزيز
بموسيف روية (م) يحياوي
عبداوي حفيظة
سعيدي دمحم
قريش بن عمي
بن يمينة بن يمينة
بن صالح دمحم
بن عافية وداد
مدقن ىاجر
بوادي دمحم
فتوحي (م) الشيخ حميمة
التجاني حمومة
مناد إبراىيم
لوصيف لخضر
مكاوي خيرة
تحريشي عبد الحفيع
مروش (م) ذياب زغدودة

سعو فريدة (م) بوساحة
معمم وردة
فتحي دمحم
بن يمينة رشيد
عروي حورية
عبريق سييمة
دعيش خير الدين
مشري دمحم
بولفوس زىيرة
مباركي جمال
محمو عادل

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
المركز
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

لسانيات
أدب عربي
أدب عربي
أدب عربي
أدب عربي
أدب عربي
أدب عربي
أدب عربي
لغة عربية
لغة عربية
أدب عربي
أدب عربي
لغة عربية
أدب عربي
لغة عربية
لغة عربية
لغة عربية
أدب عربي
لسانيات
لغة عربية

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

لسانيات
أدب عربي
أدب عربي
لغة عربية
أدب عربي
أدب عربي
أدب عربي
لغة عربية
أدب عربي
أدب عربي
لغة عربية

أدرار
سعيدة
أم البواقي
جيجل
تيزي وزو
سيدي بمعباس
مستغانم
سيدي بمعباس
سعيدة
المسيمة
باتنة 1
ورقمة
سطيف 2
وىران 1
الجزائر 2
الجامعي مغنية
الجمفة
مستغانم
بشار
باتنة 1
قسنطينة 1
قالمة
سيدي بمعباس
تيارت
برج بوعريريج
الجزائر 2
سطيف 2
قسنطينة 1
قسنطينة 1
بسكرة
الوادي

المغات األجنبية
ترجمة
 01فياللي (م) فالح فريال
 02قوي جمال
 03بولحية باية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ترجمة
ترجمة
ترجمة

جامعة الجزائر 2
جامعة ورقمة
جامعة الجزائر1
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لغة فرنسية
 01مرين خيرة

لغة فرنسية

جامعة وىران 2

لغة فرنسية

جامعة سيدي بمعباس

جامعة تيزي وزو

 02أوطالب عمجية

لغة فرنسية

 04محي الدين عز الدين

لغة فرنسية

 05خنور صالح

لغة فرنسية

جامعة ورقمة

لغة فرنسية

جامعة تيزي وزو

 03بوتفميقة يمينة

جامعة تممسان

 06بيمول نور الدين

لغة فرنسية

 08البشير حنان (ز) صياد

لغة فرنسية

 09قرين نادية

لغة فرنسية

جامعة الجزائر 2

لغة فرنسية

المركز الجامعي عين تموشنت

 07بوعميمي أحمد

 10قندوز نعيمة

 11بوترفاس بمعباس

 12مسمم (م) ميموني ليمى دنيا

جامعة قالمة

جامعة وىران 2

المدرسة العميا لألساتذة وىران

لغة فرنسية

جامعة وىران 2

لغة فرنسية

لغة إنجميزية
 01نظار بمعباس

لغة إنجميزية

جامعة مستغانم

 02خالدي كمال

لغة إنجميزية

جامعة الجزائر 2

لغة إنجميزية

جامعة تممسان

 03بن حطاب عبد القادر لطفي

 04سنوسي (م) مبربش فايزة فوزية
 05بن يمس (م) بن منصور راضية

جامعة وىران 2

لغة إنجميزية

جامعة تممسان

لغة إنجميزية

لغة ألمانية
 01نوالي غوتي

 02بوري زين الدين

جامعة سيدي بمعباس

لغة ألمانية

جامعة وىران 1

لغة ألمانية

لغة الروسية
 01زكري عبد الرحمان

جامعة تيارت

لغة روسية

المغة األمازيغية
 01مكسم زىير

جامعة بجاية

لغة أمازيغية

فرع العموم القانونية واإلدارية
القانون العام

 01وناس يحي
 02زازة لخضر

 03عمواش فريد

 04بعجي نور الدين
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

قانون عام

جامعة أدرار

قانون عام

جامعة األغواط

قانون عام

جامعة الجزائر1

قانون عام

جامعة بسكرة
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 05خمف بوبكر

قانون عام

 07سالمي عبد السالم
 08حوحو رمزي

قانون عام

 06خمفة نادية

 09قايدي سامية

 10خرباشي عقيمة
 11ميموي زين

 12بو القمح يوسف

 13عميوات ياقوتة
 14عماري طاىر الدين

قانون عام
قانون عام
قانون عام
قانون عام
قانون عام
قانون عام
قانون عام
قانون عام

جامعة الوادي

جامعة باتنة 1
جامعة الجمفة

جامعة بسكرة
جامعة تيزي وزو
جامعة المسيمة

جامعة سيدي بمعباس

جامعة سكيكدة

جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة
جامعة تيزي وزو

القانون الخاص

 01مقني بن عمار

قانون خاص

جامعة تيارت

 03بن ددوش نضرة (ز) قماري
 04عمارة فوزي

قانون خاص
قانون خاص

جامعة مستغانم

 06يقاش فراس

قانون خاص

 02لعالوي عيسى

 05حامق ذىبية

قانون خاص

قانون خاص

جامعة الجزائر 1
جامعة قسنطينة 1
جامعة الجزائر1

جامعة وىران 2

المادة  :2يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىدا القرار الذي يسري مفعولو ابتداء مف  09جويمية  2017والذي
سينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  30جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن تأىيل مؤسسات الّتعميم والّتكوين العاليين لضمان الّتكوين
قـرار رقم  856مؤرخ في  31جويمية ،2017
ّ
السـنة الجامعية 2018-2017
المتخصص
لنيـل شيادة ما بعد الّتدرج
ّ
ّ
ويحـدد عـدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28رج ػػب ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة ،2017

المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
و
ّ
 بمقتضػػى المرسػػوـ التنف ػػيذي رقػػـ  254-98ال ػػمؤرخ فػػي  24ربيػػع الثػػاني  1418الموافػػق  17غ ػػشت  1998المتعمػػقالمتمـ ،السيما المادتيف  8و 11منو،
بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ و ّ
ػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثّانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة
 -وبمقتضػػى المرسػػوـ التّنفيػػذي رقػػـ  279-03المػ ّ

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003واّلذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  396-11الم ػػؤرخ ف ػػي  28ذي الحج ػػة ع ػػاـ  1432المواف ػػق  24ن ػػوفمبر س ػػنة

يحدد القانوف األساسي الخاص لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،
 2011واّلذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المؤرخ في  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػػق  30ينايػػر سػنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
واّلذي ّ
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 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي 9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
واّلذي ّ
ػناء عمى محػضر اجتػماع رؤسػاء ال ّػندوات الجيػوية ،غػرب ،وسػط وشػرؽ.
 وب ليـــقــــــّرر

درج
المادة األولى :تؤىل مؤسسات التّعميـ والتّكويف العالييف اآلتي ذكرىا لضماف التّكويف لنيل شيادة ما بعد التّ ّ
المتخصص:
ّ
الجامعات :جامعة الجزائر ،1جامعة تبسة ،جامعة قالمة ،جامعة بسكرة ،جامعة سوؽ أىراس ،جامعة
تممساف ،جامعة مستغانـ.
المتعددة التّقنيات بوىراف ،المدرسة العميا لممناجمنت
المدارس :المدرسة العميا لمتّجارة ،المدرسة الوطنية
ّ
بتممساف.
مراكز البحث :مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني.
المتخصص بعنواف السنة الجامعية
درج
المادة ّ :2
يحدد عدد المناصػب المفتوحػة لمتّكويف لنيػل شيػادة ما بعد التّ ّ
ّ
خصصات المعنية في ممحق ىذا الػقرار.
 2018-2017لكػل واحػدة مػف المؤسسات المذكورة أعاله ،ولكل التّ ّ
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء مؤسسات التّعميـ والتّكويف العالييف المذكورة أعاله ،كل
فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق القرار قـرار رقم  856مؤرخ في  31جويمية  2017والمتضمن تأىيل مؤسسات الّتعميم والّتكوين العاليين
ويحـدد عـدد المناصب المفتوحة
المتخصص
لضمان الّتكوين لنيـل شيادة ما بعد الّتدرج
ّ
ّ
السـنة الجامعية 2018-2017
بعنوان ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة الجزائر1

Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

Grand
domaine

30

R

لمطاعً نور الدٌن

القانون البحري

Droit

DSP

SHS

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركـز البحـث في اإلعـالم العممـي وال ّتقنـي
Postes

Type

Responsable

Spécialité

15

R

NOUALI Omar

Sécurité Informatique

Filière

Domaine

Grand
domaine

Informatique

MI

SPI

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة العميا لمتجارة

Postes

Type

Responsable

Spécialité

20

H

BENNOUR
Abdelhafid

Expertise Maritime

20

H

DERGHOUM
Mahfoud

20

H

KECHAD Rabah

30

R

BELAIDI
Abdelaziz

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Management de la qualité,
l’Hygiène, la Sécurité et
)l’Environnement(QHSE
Gestion des Ressources
Humaines
Mangement des Transport
Maritime et Logistique

Filière

Sciences de
Gestion

Domaine

Grand
domaine

SEGC
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20

H

20

H

BOUHADIDA
Mohamed
IHEDDADEN
Athman

20

H

LALAOUI Amor

Finance Islamique

Sciences
Financières et
Comptabilité

Marketing A L’export

Science
Commerciales

Audit Interne

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة تبسة

Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

32
20

H
H

نورة موسى
حفظ هللا بوبكر

التسٌٌر المالً واإلداري للمؤسسات
مهارات االتصال اإلداري

Droit Public

علوم اإلعالم واالتصال

DSP
SHS

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Grand
domaine
SHS
SHS

جامعة قالمة

Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

25

R

دمحم علً حسون

إدارة ومالٌة

15

H

SOUIKI Linda

Qualité et Valorisation des
Produits

Droit
Sciences
Alimentaires

DSP

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Grand
domaine
SHS

SNV

جامعة بسكرة

SPI

Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

18

H

GHETTALA
Abdelhamid

Pathologie, Evaluation et
Réparation des Ouvrages

Grand
domaine

Génie Civil

ST

SPI

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة سوق أىراس

Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

Grand
domaine

20

H

KHELIFI
Abderrahmane

الضمان االجتماعً والتأمٌنات
االجتماعٌة

Droit

DSP

SHS

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة مستغانم

Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

35

H

35
35

H
H

عبد القادر فنٌنخ
معمر حٌتالة
طاهر عباسة

قانون الصفقات العمومٌة
القانون الخاص
القانون اإلجرائً

حقوق

Domaine

DSP

Grand
domaine

SHS

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

جامعة تممسان

Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

25

H

KOULOUGHLI
Sihem

Management et Techniques
Portuaires

Génie Industriel

Grand
Domaine
domaine
ST

SPI

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة العميا لممناجمنت بتممسان
Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

20

H

SAHEL Sidi
Mohamed

Engineering Management

Management

Grand
Domaine
domaine
SEGC

SHS

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

Grand
domaine

20

H

BENABDELLAH
Towfik

Innovation du Management
d’exploitation Aéroportuaire

Génie mécanique

ST

SPI

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتضمن تأىيل المدارس العميا
قـرار رقم  857مؤرخ في  31جويمية ،2017
ّ
لضمان ال ّتكوين في الطور الثاني
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ػؤرخ فػػي  18ذي الحجػػة عػػاـ  1419الموافػػق  4أبريػػل سػػنة  1999والمتضػ ّػمف
 بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  05-99المػ ّالمتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28رجػػب عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ.
و
ّ
ػؤرخ فػػي  2جمػػادى األولػػى عػػاـ  1422الموافػػق  23يوليػػو سػػنة
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  208-01المػ ّ 2001الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
ػؤرخ فػػي  17شػػعباف عػػاـ  1429الموافػػق  19أوت س ػنة 2008
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التّنفيػػذي رقػػـ  265-08المػ ّالدكتوراه،
و
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذي رقػـ  77-13الم ّػؤرخ فػي  18ربيػع ّ
يحدد صالحيات وزير التّعميـ العالي والبحث العممي،
واّلذي ّ

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي 9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
واّلذي ّ

 وبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  167الم ػػؤرخ ف ػػي  13أبري ػػل  2015والمتض ػ ّػمف إنش ػػاء المجن ػػة الوطني ػػة لمتأىي ػػل وتش ػػكيمتياوصالحياتيا وسيرىا،
 وبمقتضػى القػرار رقػػـ  1564المػػؤرخ فػػي  05أكتػػوبر  2016يتضػػمف إنشػػاء المجنػػة البيداغوجيػػة الوطنيػػة لممػػدارسالعميا حسب الميداف ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  17جويمية .2017يـــقــــــّرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدارس العميا لضماف التّكويف في الطور الثاني طبقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ والتّكويف العالييف ومدراء المدارس العميا المعنية ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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مؤسسات الّتعميم العالي
ممحق القرار رقم 857
ّ
المؤرخ في  31جويمية  2017والمتضمن تآىيل ّ
(المدارس الوطنية ،المدارس الوطنية العميا ،المدارس العميا) لضمان التكوين في الطور الثاني

انًُذاٌ :عهىو وحكُىنىخُب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انعهُب فٍ انخكُىنىخُبث انظُبعُت بعُببت
Ecole Supérieure des Technologies Industrielles de Annaba
انًُذاٌ

عهىو
وحكُىنىخُب

انشعبت

انخخظض

ٕ٘ذست
صٕبػيت

طبلبث ِتجذدة

انطبُعت ؽبُعت
أ  /و انعًهُت

Nature de
l’opération

Type
)(A/P

صيبٔت ٔٚجبػت
األٔظّت
اٌصٕبػيت

أ

تأ٘يً Habilitation

A

طبلٛيت ٚتّٕيت
ِستذاِت

أ

تأ٘يً Habilitation

A

طبلبث ِتجذدة
في إٔتبج
اٌىٙشببء

أ

تأ٘يً

Filière

Spécialité

Maintenance et
Fiabilité des
Systèmes Industriels
Energétique et
Développement
Durable

Domaine

Génie
Industriel
ST

Energies
Renouvelables Energies Renouvelables
Habilitation

A

pour la production
électrique

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انعهُب فٍ انهُذطت انكهزببئُت وؽبلىَت بىهزاٌ
Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d’Oran
انًُذاٌ

انشعبت

عهىو
وحكُىنىخُب

وٙشٚتمٕي

انخخظض

انطبُعت
أ/و

ؽبُعت
انعًهُت

Nature de
l’opération

Type
)(A/P

آالث وٙشببئيت

أ

تأ٘يً

Habilitation

A

شبىبث وٙشببئيت

أ

تأ٘يً

Habilitation

A

Spécialité

Filière

Machines
Electriques
Réseaux
Electrique

Electrotechnique

Domaine

ST

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انىؽُُت انًخعذدة انخمُُبث بىهزاٌ
Ecole Nationale Polytechnique d'Oran
انًُذاٌ

انشعبت

انخخظض

انطبُعت
أ/و

ؽبُعت
انعًهُت

Nature de
l’opération

Type
)(A/P

Spécialité

Filière

Domaine

عهىو
وحكُىنىخُب

ٕ٘ذست
صٕبػيت

اٌتسييش اٌصٕبػي
ٚػٍّيبث االِذاد

أ

تأ٘يً

Habilitation

A

Management
Industriel et
Logistique

Génie
Industriel

ST

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انعهُب نهخكُىنىخُب
Ecole Nationale Supérieure de Technologie
انًُذاٌ

انشعبت

انخخظض

انطبُعت
أ/و

ؽبُعت
انعًهُت

Nature de
l’opération

Type
)(A/P

Spécialité

Filière

Domaine

عهىو
وحكُىنىخُب

آٌيت

آٌيت ٚإػالَ آٌي
صٕبػي

أ

تأ٘يً

Habilitation

A

Automatique et
informatique
industrielle

Automatique

ST

انًُذاٌ

انشعبت

انخخظض

وٙشٚتمٕي

طبلت ٚبيئت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انعهُب نهعهىو انخطبُمُت بخهًظبٌ
Ecole Supérieure des Sciences Appliquées de Tlemcen

عهىو
اٌتسييش اٌصٕبػي
وحكُىنىخُب ٕ٘ذست صٕبػيت
ٚػٍّيبث االِذاد
آٌيت

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

آٌيت

انطبُعت ؽبُعت
أ  /و انعًهُت

Type Nature de
(A/P) l’opération

Spécialité

Filière

Energie et
تأ٘يً A Habilitation
أ
Environnement
Management
Génie Industriel Industriel et
تأ٘يً A Habilitation
أ
Logistique
Automatique
Automatique
تأ٘يً A Habilitation
أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

Electrotechnique
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انًذرطت انىؽُُت انًخعذدة انخمُُبث بمظُطُُت
Ecole Nationale Polytechnique de Constantine
انًُذاٌ

انشعبت

انخخظض

آٌيت

آٌيت

انطبُعت ؽبُعت
أ  /و انعًهُت
تأ٘يً
أ

بٕبء
ٕ٘ذست ِيىبٔيىيت ٚتصٕيغ ِيىبٔيىي
عهىو
وحكُىنىخُب

Type Nature de
(A/P) l’opération
A Habilitation

أ

تأ٘يً

Habilitation

A

وٙشٚتمٕي

طبلٛيت
وٙشٚتمٕي

أ
أ

تأ٘يً
تأ٘يً

Habilitation
Habilitation

A
A

ٕ٘ذست اٌطشائك

ٕ٘ذست اٌطشائك

أ

تأ٘يً

Habilitation

A

تؼذيٓ

ِٛاد ِتمذِت

أ

تأ٘يً

Habilitation

A

Filière

Spécialité

Automatique
Construction et
fabrication
Génie
mécanique
Mécanique
Energétique
Electrotechnique Electrotechnique
Génie des
Génie des
Procédés
Procédés
Matériaux
Métallurgie
avancés

Domaine

Automatique

ST

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًُذاٌ :رَبػُبث و اعالو آنٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انعهُب نإلعالو اِنٍ بظُذٌ بهعببص
Ecole Supérieure d'Informatique de Sidi Bel Abbes
انًُذاٌ

انشعبت

رَبػُبث
واعالو آنٍ

اػالَ آٌي

انخخظض

انطبُعت ؽبُعت Type Nature de
أ  /و انعًهُت (A/P) l’opération

ِٕظِٛت اٌّؼٍِٛبتيت
ٚاٌٛاة

أ

تأ٘يً Habilitation

ٕ٘ذست أٔظّت
اإلػالَ االٌي

أ

تأ٘يً Habilitation

Spécialité

Filière

Système d’Information
)et Web (SIW
Informatique
Ingénierie des
Systèmes
)Informatiques (ISI

A
A

Domaine

MI

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًُذاٌ :عهىو انطبُعت وانحُبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انىؽُُت انعهُب نهبُىحكُىنىخُب بمظُطُُت
Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie de Constantine
انًُذاٌ

انشعبت

انخخظض

عهىو انطبُعت
وانحُبة

بيٛتىٌٕٛٛجيب

بيٛتىٌٕٛٛجيب

انطبُعت ؽبُعت
أ  /و انعًهُت

Nature de
l’opération

Type
)(A/P

تأ٘يً

Habilitation

A

أ

Spécialité

Filière

Biotechnologie Biotechnologies

Domaine
SNV

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انىؽُُت انعهُب نعهىو انبحز وحهُئت انظبحم
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral
انًُذاٌ

انخخظض

انطبُعت ؽبُعت Type Nature de
أ  /و انعًهُت (A/P) l’opération

تٕٛع بيٌٛٛجي  ٚتسييش
األٔظّت اٌبيٌٛٛجيت

أ

تأ٘يً Habilitation

A

تشبيت اٌّبئيبث
ػٍُ األحيبء اٌسّىيت

أ
أ

تأ٘يً Habilitation
تأ٘يً Habilitation

A
A

بيٛتىٌٕٛٛجيب اٌبحشيت

أ

تأ٘يً Habilitation

A

ٕ٘ذست اٌبيئت اٌبحشيت
ٚاٌسبحٍيت

أ

تأ٘يً Habilitation

A

انشعبت

ػٍُ االحيبء
اٌّبئيت
عهىو انطبُعت
اٌبحشيت
وانحُبة
ٚاٌمبسيت

Spécialité

Filière

Biodiversité et
Gestion
des Ecosystèmes
Aquaculture
Hydrobiologie
Halieutique
Marine et
Biotechnologie
Continentale
Marine

Domaine

SNV

Ingénierie de
l’Environnement
Marin et Côtier

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ
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انًذرطت انعهُب نهفالحت بًظخغبَى
Ecole Supérieure d’Agronomie de Mostaganem
انًُذاٌ

انشعبت

انخخظض

عهىو
انطبُعت
وانحُبة

ػٍَٛ
فالحيت

إٔتبج
ٔيبتي
حّبيت
إٌببتبث

انطبُعت
أ/و

ؽبُعت
انعًهُت

Nature de
l’opération

Type
)(A/P

أ

تأ٘يً

Habilitation

A

أ

تأ٘يً

Habilitation

A

Spécialité

Filière

Domaine

Production des
végétaux
Protection des
végétaux

Sciences
Agronomiques

SNV

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انعهُب نعهىو األغذَت وانظُبعبث انغذائُت
Ecole Supérieure des Sciences de l’Aliment et des Industries Agroalimentaires
انًُذاٌ انشعبت

عهىو
ػٍَٛ
انطبُعت
اٌتغزيت
وانحُبة

انخخظض

انطبُعت
أ/و

ػٍٚ َٛتىٌٕٛٛجيب
األغزيت اٌٛظيفيت

أ

ِشالبت اٌجٛدة
ٚاٌتحبٌيً اٌغزائيت

أ

ػٍ َٛحفع ٚتؼبئت
ٚتغٍيف اٌّٛاد
اٌغزائيت

أ

ؽبُعت
انعًهُت

Nature de
l’opération

Type
)(A/P

Spécialité

Sciences et
technologies des
A
Habilitation
تأ٘يً
aliments fonctionnels
Contrôle qualité et
A
Habilitation
تأ٘يً
analyses alimentaires
Sciences de la
conservation et du
A
Habilitation
تأ٘يً
conditionnement des
denrées alimentaires
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Filière

Sciences
Alimentaires

Domaine

SNV

انًُذاٌ :عهىو الخظبدَت وحدبرَت وعهىو انخظُُز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انعهُب ناللخظبد بىهزاٌ
Ecole Supérieure d’Economie d’Oran
انطبُعت ؽبُعت
انخخظض
انشعبت
انًُذاٌ
انعًهُت
أ/و
التصبد
عهىو الخظبدَت
تأ٘يً
أ
ػٍ َٛالتصبديت
اٌطبلت
وحدبرَت وعهىو انخظُُز

Type Nature de
(A/P) l’opération
Habilitation

A

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Spécialité

Filière

Domaine

Economie
d'énergie

Sciences
économiques

SEGC

انًذرطت انعهُب نهخدبرة
Ecole Supérieure de Commerce
انًُذاٌ

انشعبت

عهىو الخظبدَت وحدبرَت
وعهىو انخظُُز

ػٍ َٛاٌتسييش

انطبُعت ؽبُعت
انخخظض
أ  /و انعًهُت
اداسة
تأ٘يً
أ
اٌتٛصيغ

Type Nature de
(A/P) l’opération
Habilitation

A

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Spécialité

Filière

Sciences de Management
Gestion
de Distribution

Domaine
SEGC

انًذرطت انعهُب نهًحبطبت وانًبنُت بمظُطُُت
Ecole Supérieure de Comptabilité et de Finance de Constantine
انطبُعت ؽبُعت
انخخظض
أ  /و انعًهُت

انًُذاٌ

انشعبت

عهىو الخظبدَت وحدبرَت
وعهىو انخظُُز

ػٍِ َٛبٌيت
ِٚحبسبت

ِبٌيت
اٌّؤسست

أ

تأ٘يً

Type Nature de
(A/P) l’opération
Habilitation

A

Spécialité

Filière

Domaine

Finance
d'entreprise

Sciences
financières et
comptabilité

SEGC

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انىؽُُت انعهُب نهًُبخًُج
Ecole Nationale Supérieure de Management
انًُذاٌ

انشعبت

عهىو الخظبدَت وحدبرَت
وعهىو انخظُُز

ػٍَٛ
اٌتسييش

انخخظض

انطبُعت ؽبُعت
أ  /و انعًهُت

Type Nature de
(A/P) l’opération

اٌّمبٚالتيت
ٚاداسة اٌّشبسيغ

أ

تأ٘يً

Habilitation

A

اٌحىِٛت
االٌىتشٔٚيت

أ

تأ٘يً

Habilitation

A

Spécialité

Filière

Entreprenariat et
Management de
Sciences de
projet
Gestion
E-Gouvernement

Domaine

SEGC

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ
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انًذرطت انعهُب إلدارة األعًبل بخهًظبٌ
Ecole Supérieure de Management de Tlemcen
انًُذاٌ

انشعبت

انخخظض

اداسة أػّبي اٌخذِبث
اٌصحيت
تسٛيك
عهىو الخظبدَت وحدبرَت ػٍَٛ
اٌتسييش
وعهىو انخظُُز
اداسة األػّبي
ٚاستشاتيجيت
اٌّؤسست

انطبُعت ؽبُعت Type Nature de
أ  /و انعًهُت (A/P) l’opération
أ

تأ٘يً Habilitation

A

أ

تأ٘يً Habilitation

A

أ

تأ٘يً Habilitation

A

Filière

Spécialité
Management des
services de santé
Marketing
Management et
stratégie d'entreprise

Sciences
de Gestion

Domaine

SEGC

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًذرطت انعهُب نعهىو انخظُُز بعُببت
Ecole Supérieure des Sciences de Gestion de Annaba
انًُذاٌ

انشعبت

عهىو الخظبدَت وحدبرَت
وعهىو انخظُُز

ػٍ َٛاٌتسييش

انطبُعت ؽبُعت
انخخظض
أ  /و انعًهُت
االداسة
اٌؼِّٛيت

أ

تأ٘يً

Type Nature de
(A/P) l’opération
Habilitation

A

Spécialité

Filière

Domaine

Mangement
Publique

Sciences de
Gestion

SEGC

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  858مؤرخ في  01أوت  ،2017يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة الجمفة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  279-03الم ػػؤرخ ف ػػي  24جم ػػادى الثاني ػػة ع ػػاـ  1424المواف ػػق  23غش ػػت س ػػنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  09-09المػ ػػؤرخ فػ ػػي  7محػ ػػرـ عػ ػػاـ  1430الموافػ ػػق  4ينػ ػػاير سػ ػػنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  1450الم ػػؤرخ ف ػػي أوؿ س ػػبتمبر  ،2016والمتض ػػمف إنش ػػاء األقس ػػاـ المكون ػػة لكمي ػػة العم ػػوـوالتكنولوجيا بجامعة الجمفة.
يـــقــــــّرر
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 والتكنولوجيا بجامعة الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجمفة ،في الجدوؿ الممحق ليذا
القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػػ
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قائمة أعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة الجمفة
اإلسم والمقب

 -حريش لزىر

الصفة

عميد الكمية ،رئيسا

 -بسيسة لخضر

رئيس المجمس العممي لمكمية

 -قزيـ جماؿ

رئيس قسـ اليندسة الكيربائية

 قزراف الشيخ -البار دمحم

رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس قسـ الجذع المشترؾ في العموـ والتكنولوجيا

 -عموط النعاس

رئيس قسـ اليندسة المدنية

 -حاشي ابراىيـ الخميل

مدير مخبر

 -لسبط يحي

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية

 -حفيفة أحمد

 جميطة بمخير-

معيوؼ عبد الحميـ
عزوزي مسعودة
قتالة سميـ
عطية أحمد
جندواي دحماف
شنقاش بمقاسـ
مروش رشيد
نعاس عبد المطيف زىير
عباس أحمد عبد الحميد
صميدة أسامة

مدير مخبر

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الكيربائية
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اليندسة الكيربائية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية
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 الكيربائية
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة المدنية
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة الكيربائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  859مؤرخ في  01أوت  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصػة بتنظيميػا وسػيرىا ،المعػدؿ والمػتمـ ،السػيما المادتػاف  37و39
منو،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  09 - 09الم ػػؤرخ ف ػػي  7مح ػػرـ ع ػػاـ  1430المواف ػػق  4ين ػػاير س ػػنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقػـ  1451المػؤرخ فػي أوؿ سػبتمبر  ،2016يػتمـ القػرار رقػـ  584المػؤرخ فػي  9جػواف ،2016والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة الجمفة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

265

يـــقــــــّرر

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 الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة الجمفة.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة الجمفة ،في الجدوؿ
الممحق ليذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة الجمفة
اإلسم والمقب

 -مسممي فريد

الصفة

عميد الكمية ،رئيسا

 -قاسـ لخضر

رئيس المجمس العممي لمكمية

 -جموعي عمر

رئيس قسـ الكيمياء

 -درويش يزيد

رئيس قسـ الفيزياء

 -رويني عبد الغني

رئيس قسـ الرياضيات و اإلعالـ اآللي

 -فوضيمي المختار

مدير مخبر

 -براىيمي عمي

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الكيمياء

 دردور معمر -قديـ احمد

رئيس قسـ عموـ المادة

مدير مخبر

 -ىرماس ناجي

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي

 -بف عطاء هللا دمحم

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

 -مقواس عبد الحميد

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -ماحي نبيل

 -بف جدو سالـ

 ثوامرية عبد الرحماف -شوالي بالؿ

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الكيمياء

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  860مؤرخ في  01أوت  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة بجاية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػاي سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  218 – 98الم ػػؤرخ ف ػػي  13ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1419المواف ػػق  7يولي ػػو س ػػنة 1998و المتضمف إنشاء جامعة بجاية ،المعدؿ والمتمـ،
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 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  279-03الم ػػؤرخ ف ػػي  24جم ػػادى الثاني ػػة ع ػػاـ  1424المواف ػػق  23غش ػػت س ػػنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضػػى القػرار رقػػـ  53المػػؤرخ فػػي  18جػػانفي  ،2011والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة عمػػوـ الطبيعػػةوالحياة لدى جامعة بجاية.
يـــقــــــّرر

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 لدى جامعة بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة والحياة لدى جامعة بجاية ،في الجدوؿ الممحق
ليذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  01أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

قائمة أعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة بجاية
الصفة

اإلسم والمقب
 -عثماني جبار

عميد الكمية ،رئيسا

 -بوشربة نواؿ

رئيسة المجمس العممي لمكمية

 -جودي فرحات

رئيس قسـ الميكروبيولوجيا

 -ايت عمي الجيدة سعدية

رئيسة قسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية

 -بوقياـ عبد العزيز فرانؾ

رئيس قسـ البيولوجيا لمبيئية

 -كاتي جماؿ الديف

رئيس قسـ عموـ التغذية

 -بف اجعود عمي

رئيس قسـ الجذع المشترؾ لعموـ الطبيعة والحياة

 -مدني خودير

مدير مخبر

 -لوعيمش حياة

مديرة مخبر

 -بف عالوة سعيد

مدير مخبر

 -إقروادة مقراف

مدير مخبر

 -بوليمة (ـ) يحي عيسى فريدة

مديرة مخبر

 -موالي رياض

مدير مخبر

 -سحنوف دمحم

مدير مخبر

 -بجو(ـ) ناصري فتيحة

مديرة مخبر

 -زايدي فريد

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عموـ التغذية
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 -تمنجاري عبد الرزاؽ

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عموـ التغذية

 -كشة مولود

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الميكروبيولوجيا

 -أمير ندير

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الميكروبيولوجيا

 -أوشموخ سميـ

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية

 -بصمي عبد القادر

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية

 -زبوج (ـ) دىبي عائشة

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ البيولوجيا لمبيئية

 -بكدوش فيد

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ البيولوجيا لمبيئية

 -بف أجعود (ـ) أوكيل ذىبية

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ لعموـ الطبيعة والحياة

 -كواشي كيينة

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الطبيعة و الحياة

 -غروط حسف

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

 -بمقاسـ نسيـ

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

 -خرباشي (ـ) عياد نريمة

ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -يحياوي كيينة

ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -شوالؽ دمحم أيوب

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ البيولوجيا البيئية

 -مدوي مناد

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الميكروبيولوجيا

 -ادرس ارزقي ينيس

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عموـ التغذية

 -شريفي مريـ

ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية

 -مغراوي رابح

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ لعموـ الطبيعة و الحياة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  861مؤرخ في  01أوت  ،2017يعدل القرار رقم 1223المؤرخ في  07ديسمبر 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1426الموافػػق  16غشػػت سػػنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  303-11المػؤرخ فػي  22رمضػاف عػاـ  1432الموافػق  22غشػت سػنة 2011المتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ،المتمـ ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى القرار رقـ  1223المؤرخ فػي  07ديسػمبر،2015المعػدؿ ،الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػسإدارة المركز الجامعي بتندوؼ.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  1223المؤرخ في  07ديسمبر ،2015المعدؿ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  01أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

 -1األعضاء المعينون:

االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف
الصفة

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -العباسي بوجمعة

رئيسا

 -بوصبيعات سكتو

عضو

 -بريـ فييـ

عضو

 كبير عبد الكريـ زواوي طيب -مكي جموؿ

عضو

 -معيف ابراىيـ

عضو

 -موالي عمار براىيـ

عضو

 -خالدي بمخير

عضو

 -خالدي دمحم

 -روينة عبدهللا

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثمة 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 بالعدؿ،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  862مؤرخ في  01أوت  ،2017يعدل القرار رقم  271مؤرخ في  08مارس 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت ،المتمم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1426الموافػػق  16غشػػت سػػنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو،

 وبمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  205-08المػ ػػؤرخ فػ ػػي  6رجػ ػػب عػ ػػاـ  1429الموافػ ػػق 9يوليػ ػػو سػ ػػنة 2008والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت ،المعدؿ ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  271المؤرخ فػي  08مػارس سػنة  ،2017الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارةالمركز الجامعي بعيف تيموشنت ،المتمـ،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  271المؤرخ في  00مارس سنة  ،2017المتمـ ،والمذكور أعاله،
كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

 -1األعضاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت

االسم والمقب
 -عمروف الصديق

رئيسا

 -صابر دمحم غانـ

عضو

 -عينة دمحم

عضو

 بوميدي مكية عبيد زليخة -فالح ناصر

 -قيدجي عبد الرحمف

 بف عبد الرحماف ابراىيـ ىامل مراد -خمدوف عبد الرحيـ

 -بف شيخ مصطفى

حرر بالجزائر في  01أوت 2017

الصفة

القطاع

عضو
عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية ،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل الوالي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  863مؤرخ في  01أوت  ،2017يعدل القرار رقم  595المؤرخ في  09جوان 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1426الموافػػق  16غشػػت سػػنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو،

 وبمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  204-08المػ ػػؤرخ فػ ػػي  6رجػ ػػب عػ ػػاـ  1429الموافػ ػػق  9يوليػ ػػو سػ ػػنة 2008والمتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  595المؤرخ في  09جواف  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركزالجامعي بميمة ،المعدؿ.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  595المؤرخ في  09جواف ،2016المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  01أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:

االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة
الصفة

القطاع

 -بومدمد غالـ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -حصيدة السبتي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 قشي الخير -الوافي دمحم

 -شرقي عبد الكريـ

رئيسا

عضو
عضو

 -روابح عبد الناصر

عضو

 -بمطوـ بوعالـ

عضو

 رمضاني عمي -بريحي يوسف

 بوخاري إدريس -بوشبورة بادر

عضو
عضو
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 بالصناعة والمناجـ،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية،

ممثل الوالي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  864مؤرخ في  01أوت  ،2017يعدل القرار رقم  30المؤرخ في  3فيفري 2013
والمتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي لجامعة التكوين المتواصل ،المعدل والمتمم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  149-90المػػؤرخ فػػي  2ذي القعػػدة عػػاـ  1410الموافػػق  26مػػايو سػػنة 1990والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا ،السيما المادة  18منو،

 وبمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػػػذي رقػ ػػـ  150-90المػػػؤرخ فػ ػػي  2ذي القع ػػدة عػ ػػاـ  1410الموافػ ػػق  26مػ ػػايو 1990والمتضمف إنشاء مراكز التكويف المتواصل،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقػـ  30المػؤرخ فػي  3فيفػري  2013والمتضػمف تعيػيف أعضػاء المجمػس العممػي لجامعػة التكػويفالمتواصل ،المعدؿ والمتمـ،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  30المؤرخ في  3فيفري  ،2013المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله،
كما يأتي

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

تحدد تشكيمة المجمس العممي لجامعة التكويف المتواصل كما يأتي:
السيدات والسادة:
 -حود مويسة جماؿ

مدير الجامعة

 -حومر سمية

نائبة مدير الجامعة مكمفة باالتصاؿ والعالقات المشتركة بيف القطاعات

 -بولحية سعاد

نائبة مدير الجامعة مكمفة بالدراسة والبيداغوجية

رئيسا

عضوا
عضوا

 -رضاضعة دمحم لميف

مدير مركز التكويف المتواصل الجزائر شماؿ
مدير مركز التكويف المتواصل الجزائر شرؽ

عضوا

 -بوحنة عبد الرحماف

مدير مركز التكويف المتواصل قسنطينة

عضوا

 قطاؼ ليمى -قريري سميماف

مديرة مركز التكويف المتواصل سطيف

عضوا

 -بولحباؿ دمحم

 قنصاب الحاج دمحم -شقرة عمي

مدير مركز التكويف المتواصل وىراف

مدير مركز لتكويف المتواصل عنابة

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

مدير مركز التكويف المتواصل باتنة
مديرة مركز التكويف المتواصل تيزي وزو

عضوا

مدير مركز التكويف المتواصل الشمف

عضوا

 بومديف زينة -عزاري عبد السالـ

مدير مركز التكويف المتواصل البميدة

 -جالؿ عبد القادر

مدير مركز التكويف المتواصل سيدي بمعباس

عضوا

 -لريد دمحم أحمد

مدير مركز التكويف المتواصل سعيدة

عضوا

 -بوعناف رابح

مدير مركز التكويف المتواصل ورقمة

 -صياد الصادؽ

مدير مركز التكويف المتواصل تبسة

 عشيط ىني دمحم -بغداد صديق

مدير مركز التكويف المتواصل تممساف

 بف صفي الديف محمود مدير مركز التكويف المتواصل األغواط -حوتية دمحم

 إسماعيمي عطا هللا سعيدي عبد الكريـ -عموي عبد الوىاب

مدير مركز التكويف المتواصل أدرار

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

مدير مركز التكويف المتواصل تيارت

عضوا

مدير مركز التكويف المتواصل بجاية

عضوا

مدير مركز التكويف المتواصل بشار

بالنسبة لممثمي األساتذة الدائمين:
 -معراؼ اسماعيل

أستاذ التعميـ العالي

أستاذ محاضر قسـ ˝ أ ˝

 -سفاج زيف الديف

عضوا

عضوا

عضوا

 عاللي حدة -ناصري عبد القادر

أستاذ محاضر قسـ ˝ أ ˝

عضوا

أستاذ محاضر قسـ ˝ أ ˝

عضوا

 -عمي موسى رابح

أستاذ محاضر قسـ ˝ أ ˝

 -طربيت سعيد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ محاضر قسـ ˝ أ ˝

عضوا
عضوا
عضوا
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 -تيقاف بوبكر

أستاذ محاضر قسـ ˝ أ˝

 -بمودنيف أحمد

عضوا
عضوا

أستاذ محاضر قسـ ˝ ب˝

 -فرحاني فاطمة الزىراء فتيحة

أستاذ محاضر قسـ ˝ ب ˝

عضوا

 -لعاقل سياـ

أستاذ محاضر قسـ ˝ ب ˝

عضوا

 -قالتي عبد الكريـ

أستاذ محاضر قسـ ˝ ب ˝

 -سعيدي نعماف

أستاذ محاضر قسـ ˝ ب ˝

 -بوكراع ابراىيـ

أستاذ مساعد قسـ ˝ أ ˝

 -مشداؿ عبد القادر

أستاذ مساعد قسـ ˝ أ ˝

 -بمبريؾ دمحم

عضوا
عضوا

أستاذ محاضر قسـ ˝ ب ˝

 -الضيف عمي

عضوا
عضوا
عضوا

أستاذ مساعد قسـ ˝ أ ˝

عضوا “

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

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

حرر بالجزائر في  01أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  01أوت  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعـة مصطفى اسطمبولي معسكـر

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 اإلجتماعيػةوكيفية تمويميا،

 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  303-82المػ ػػؤرخ فػ ػػي  11سػ ػػبتمبر سػ ػػنة  ،1982المتعمػ ػػق بتسيي ػ ػػر الخػ ػػدماتاإلجتماعية،
 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  77-13المػػؤرخ فػػي  30جػػانفي سػػنة  ،2013المحػػدد لصػػالحيات وزيػػر التعمػػيـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  110-15المػػؤرخ فػػي  03مػػاي سػػنة  ،2015يعػػدؿ ويػػتمـ المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ 12-09المؤرخ في  04جانفي سنة  ،2009المتضمف إنشاء جامعػة معسكػر،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  03مػاي سنة  ،2017المتضمػف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمػي األساتػػذة فػػي لجنػػةالخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة معسكػر،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  03مػاي سنة  ،2017المتضمػػف فػػرز األصػوات اإلنتخػػاب لممثمػػي العم ػػاؿ فػػي لجنػػةالخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة معسكػر،
 نظػ ػ ػ ػ ػ ار لممحضػػر المػػؤرخ فػػي  21مػػاي سػػنة  ،2017المتضػػمف تشػػكيمة أعضػػاء لجنػػة الخ ػدمات اإلجتماعيػػة لػػدىجامعة معسكػر،
يـــقــــــّرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة مصطفى اسطمبولي معسكػر،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:
 -01دايخ عبد القادر،
 -04غزاؿ توفيق،
 -07زنقاح سحنوف،

 -08يخو أمينة،

 -01غزلي نصيرة،

 -02زعقاف عبد القادر،

األعضاء اإلضافيون:

 -02فداؽ الجياللي،
 -05شاوش جماؿ الديف،

 -03بف نعوـ منور،
 -06سي يوسف الطاىر،

 -09سي يوسف عبد الرحيـ،
 -03ولد مومنة عومرية،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعػة مصطفى اسطمبولي معسكػر ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  01أوت 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  13أوت  2017يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسـة العميـا لمتجـارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى األم ػػر رق ػػـ  03-06الم ػػؤرخ ف ػػي  15جويمي ػػة س ػػنة  ،2006المتض ػػمف الق ػػانوف األساس ػػي الع ػػاـ لموظيف ػػةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيػةوكيفية تمويميا،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  303-82المػ ػػؤرخ فػ ػػي  11سػ ػػبتمبر سػ ػػنة  ،1982المتعمػ ػػق بتسيي ػ ػػر الخػ ػػدماتاإلجتماعية،

 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  77-13المػػؤرخ فػػي  30جػػانفي سػػنة  ،2013المحػػدد لصػػالحيات وزيػػر التعمػػيـالعالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  326-09المؤرخ فػي  11أكتػوبر سػنة  ،2009يعػدؿ المرسػوـ التنفيػذي رقػـ -08 216المؤرخ في  14جويمية سنة  ،2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،

 نظ ػ ػ ػ ػ ػ ار لممحض ػػر المػ ػػؤرخ ف ػػي  16م ػػارس س ػػنة  ،2017المتض ػػمف فػ ػػرز األصػ ػوات اإلنتخػ ػػاب لممثم ػػي الم ػػوظفيفاإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة العميػا لمتجػارة،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المػؤرخ في  17مارس سنة  ،2017المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة فػي لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة العميػا لمتجػارة،

 نظػ ػ ػ ػػ ار لممحضػػر الم ػػؤرخ فػػي  02م ػػاي سػػنة  ،2017المتضم ػػف تشػػكيمة أعض ػػاء لجن ػػة الخػػدمات اإلجتماعي ػػة ل ػػدىالمدرسػة العميػا لمتجػارة.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

يـــقــــــّرر
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المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة العميػا لمتجػارة،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:

 -01ضاوي عز الديف،
 -04بوزمالؿ فايزة،

األعضاء اإلضافيون:

 -01عزاوي خالد،

 -02فركوؿ (جدي) فريدة،
 -05كاتي سفياف،
 -02غجاتي دمحم،

 -03بوثمجي دمحم،

 -06حريشاف عتيقة،
 -03ىواري مولود،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف السيػد مديػر المدرسػة العميػا لمتجػارة ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ
العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  13أوت 2017

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  869مؤرخ في  20أوت  ،2017يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  400-11المػػؤرخ فػػي  3محػػرـ عػػاـ  1433الموافػػق  28نػػوفمبر سػػنة 2011والمتضمف إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،

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

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  449المػػؤرخ فػػي  10جويميػػة  ،2014والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لممدرسػػة الوطنيػػةالمتعددة التقنيات بقسنطينة،

 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  1156المػػؤرخ فػػي  5نػػوفمبر  ،2015والمتضػػمف إحػػداث قسػػـ بالمدرسػػة الوطنيػػة المتعػػددةالتقنيات بقسنطينة،

يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،والمذكور أعاله،
ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونة لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.

المادة  :2تنشأ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة األقساـ التالية:
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

275

 -قسـ التكويف التحضيري،

 قسـ اليندسة الميكانيكية، -قسـ ىندسة المواد،

 -قسـ ىندسة الطرائق،

 -قسـ اإللكترونيؾ واإللكتروتقني واآللية.

المادة  :3يمغى القراريف رقـ  449المؤرخ في  10جويمية  2014ورقـ  1156المؤرخ في  5نوفمبر 2015
والمذكوريف أعاله.

المادة  :4يكمف 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  20أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  870مؤرخ في  20أوت  ،2017يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لممدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  253-09المػػؤرخ فػػي  19شػػعباف عػػاـ  1430الموافػػق  10أوت سػػنة 2009والمتضمف إنشاء مدرسة وطنية عميا لممناجـ والمعادف بعنابة،

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

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منو،
 وبمقتضى القرار رقـ  470المؤرخ في  7جويمية  ،2013والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لممدرسة الوطنيػة العميػالممناجـ والمعادف،

 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  1159المػػؤرخ فػػي  12نػػوفمبر  ،2015والمتضػػمف إحػػداث قسػػـ بالمدرسػػة الوطنيػػة العميػػالممناجـ والمعادف،

يـــقــــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا  ،والمذكور أعاله،
ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ المكونة لممدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف .

المادة  :2تنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف األقساـ التالية:
 قسـ التكويف التحضيري، قسـ عمـ وىندسة المواد،وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

276

 قسـ ىندسة المناجـ.المادة  :3يمغى القراريف رقـ  470المؤرخ في  7جويمية  2013ورقـ  1159المؤرخ في  12نوفمبر 2015
والمذكوريف أعاله.
المادة  :4يكمف 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  20أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  871مؤرخ في  20أوت  ،2017يعدل القرار رقم  470المؤرخ في  14جويمية  2014الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير
التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التييئة اإلقميمية ،البيئة والمخاطر الكبرى ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى القػ ػػانوف رقػ ػػـ  21-15المػ ػػؤرخ فػ ػػي  18ربيػ ػػع األوؿ عػ ػػاـ  1437الموافػ ػػق  30ديسػ ػػمبر سػ ػػنة ،2015المتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
 وبمقتضػ ػػى المرسػ ػػـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  22-92المػ ػػؤرخ فػ ػػي  8رجػ ػػب عػ ػػاـ  1412الموافػ ػػق  13ينػ ػػاير سػ ػػنة ،1992والمتضػػمف إنشػػاء المجػػاف المشػػتركة بػػيف القطاعػػات لترقيػػة البحػػث العممػػي والتقنػػي وبرمجتػػو وتقويمػػو ويضػػبط سػػيرىا
وتنظيميا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة ،2013لذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتض ػػى القػ ػرار ال ػػوزاري المش ػػترؾ الم ػػؤرخ ف ػػي  7جػ ػواف س ػػنة  2009والمتض ػػمف إنش ػػاء المجن ػػة المش ػػتركة ب ػػيفالقطاعػػات المكمفػػة ببرمجػػة نشػػاطات البحػػث العممػػي والتطػػوير التكنولػػوجي وتنسػػيقيا وترقيتيػػا وتقييميػػا فػػي مجػػاالت
التييئة اإلقميمية ،البيئة والمخاطر الكبرى،
 وبمقتضػػى القػرار رقػػـ  470المػػؤرخ فػػي  14جويميػػة  2014الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة المشػػتركةب ػػيف القطاع ػػات المكمف ػػة ببرمج ػػة نش ػػاطات البح ػػث العمم ػػي والتط ػػوير التكنول ػػوجي وتنس ػػيقيا وترقيتي ػػا وتقييمي ػػا ف ػػي
مجاالت التييئة اإلقميمية والمخاطر الكبرى ،المعدؿ.
يـــقــــــّرر

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  470المؤرخ في  14جويمية  ،2014المعدؿ والمذكور أعاله،

وتحرر كما يأتي:
˝المادة األولى(.............................. :بدوف تغيير).................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي
والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التييئة اإلقميمية ،البيئة والمخاطر الكبرى
كما يمي:

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 عن وزارة التعميم العالي والبحث العممي: بزينة دمحم،
 لخضاري فطور،
 عن وزارة الدفاع الوطني :مكيو رابح، عن وزارة الداخمية ،الجماعات المحمية والتييئة العمرانية: يمس شاوش عبد الكريـ،
 عبوب رتيبة فاطمة الزىراء،
 ترغيني عبد الحميد،
 عن وزارة الصحة والسكان واصالح المستشفيات :قدور سممة، عن وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري: شواقي صالح،
 سيريدي فضيمة،
 عن وزارة الثقافة :طاطا فريد، عن وزارة السكن والعمران والمدينة :بمعزوقي دمحم، عن وزارة الصناعة والمناجم :قزولة عبد الرحماف، عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة :موستيري عبد المطيف، عن وزارة االشغال العمومية والنقل: لحمر عبد القادر،
 شمة طارؽ،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة ّ

حرر بالجزائر في  20أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  872مؤرخ في  24أوت ّ ،2017
لقسم المغة اإلنجميزية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  212-08المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1429الموافػػق  14يوليػػو سػػنة 2008

المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خػارج
و
ّ
الجامعة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة  2013الػذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 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 بقسنطينة
 لالمؤرخ 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 اإلنجميزية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية 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  24أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقم  872المؤرخ في  24أوت  2017الذي ّ
لقسم المغة اإلنجميزية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

2

ماضوي خميدة

رئيسة القسـ

عزوي سميح

أستاذ محاضر قسـ "ب"

1
3
4
5
6
7

حمادة حساف
سموقي دوجة

نويوة رمزي
بادر فائزة

كوسا المية

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  873مؤرخ في  24أوت ّ ،2017
لقسم العموم الطبيعية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  212-08المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1429الموافػػق  14يوليػػو سػػنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خػارج
و
ّ
الجامعة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة  2013الػذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 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 العموـ الطبيعية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
 لالمؤرخ 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 الطبيعية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الطبيعية 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.

حرر بالجزائر في  24أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقم  873المؤرخ في  24أوت الذي ّ
لقسم العموم الطبيعية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

2

كربوعة فيصل

رئيس القسـ

دخموش شيرزاد
عزوؽ راضية

أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

محجوب عبد الحق

أستاذ مساعد قسـ "ب"

1
3
4
5
6
7

راشد مميكة

بوحوحو مولود

بف دادة مفيدة

أستاذ محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  874مؤرخ في  24أوت  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة العميا لألساتذة اسيا جبار-قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  212-08المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1429الموافػػق  14يوليػػو سػػنة 2008المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خػارج
و
ّ
الجامعة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة  2013الػذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  176-16المػػؤرخ فػػي  9رمضػػاف عػػاـ  1437الموافػػق  14يونيػػو سػػنة 2016الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ػاء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لممدرسػػة العميػػا لألسػػاتذة بقسػػنطينة المػػؤرخ فػػي 10
 وبنػ لجانفي ،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 العميا لألساتذة بقسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة 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  24أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحق بالقرار رقم  874المؤرخ في  24أوت الذي ّ
لممدرسة العميا لألساتذة اسيا جبار-قسنطينة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
بوسحابة محمود
1
مديرة مساعدة مكّمفة بالدراسات مابعد التدرج والبحث العممي
جاب الخير اسيا
2
رئيس قسـ اإلعالـ اآللي والعموـ الدقيقة
بف يحي عز الديف
3
رئيس قسـ العموـ الطبيعية
كربوعة فيصل
4
رئيسة قسـ الفيزياء والكيمياء
موسر ىانية
5
رئيسة قسـ التاريخ والجغرافيا
الواعر صبرينة
6
رئيس قسـ الفمسفة
بف حديد عارؼ
7
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
فمكاوي رشيد
8
رئيس قسـ المغة الفرنسية
بوشماؿ فمؾ
9
رئيسة قسـ المغة اإلنجميزية
ماضوي خميدة
10
رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي والعموـ الدقيقة
رغيوة دمحم
11
رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ الطبيعية
راشد مميكة
12
رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء
عناؽ بركاىـ
13
رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ والجغرافيا
حسيف أمزياف
14
رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة
بمقاسـ يخمف
15
رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي
حمروش إدريس
16
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية
مراد سمية
17
رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية
حمادة حساف
18
ممثّل عف األساتذة عف قسـ المغة واألدب العربي
كعواف دمحم
19
ممّثمة عف األساتذة عف قسـ اإلعالـ اآللي والعموـ الدقيقة
بودراع الكاممة
20
ممّثمة عف األساتذة عف قسـ الفمسفة
دريس نعيمة
21
ممثّل عف األساتذة عف قسـ التاريخ والجغرافيا
ساحمي دمحم
22
نويوة رمزي
ممثّل عف األساتذة المساعديف
23
مديرة مخبر
بف ميسي زبيدة
24
مسؤولة المكتبة
مميزي وردة
25
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قـرار رقم  875مؤرخ في  24أوت  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي 24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ 1430الموافق  4يناير سػنة  2009والمتضػمف

المتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبموجػػب الق ػرار رقػػـ  648المػػؤرخ فػػي  30جويميػػة  2014الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػيلكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجمفة.

ػاء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة العمػػوـ والتكنولوجيػػا بجامعػػة زيػػاف عاشػػور-
 وبنػ لالمؤرخة في  15مارس ،2017
الجمفة ّ
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 والتكنولوجيا بجامعة الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة 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.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7

حرر بالجزائر في  24أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحــق بالقـرار رقـم  875المؤرخ في  24أوت  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور -الجمفة
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية
بسيسة لخضر
ّ
عميد الكّمية
حريش لزىر
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
داودي عطية
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
حريش لزىر
رئيس قسـ اليندسة الكيربائية
قزيـ جماؿ
رئيس قسـ اليندسة المدنية
عموط النعاس
رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية
قزراف الشيخ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

رئيس قسـ الجذع المشترؾ عموـ وتكنولوجيا
البار دمحم
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية
عزوزي مسعودة
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية
قتالة سميـ
رئيس المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ وتكنولوجيا
رزاوي دمحم منير
رئيس المجنة العممية لقسـ الميكانيكية
موساوي مصطفى
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية
بوقزي العربي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة اٌّذٔيت
بف الشيخ بوبكر
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة اٌّذٔيت
بف عمارة دليمة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة اٌّيىبٔيىيت
جميطة بمخير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة اٌّيىبٔيىيت
لسبط يحي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عموـ وتكنولوجيا
بف عيسى عمر
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عموـ وتكنولوجيا
منصور عمر
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بف عيسى الطاىر
ممثّل عف األساتذة المساعديف
العقوف موني سمية
حاشي ابراىيـ الخميل مديرمخبر بحث
مدير مخبر بحث
حفيفة أحمد
مسؤوؿ مكتبة
بقة ربيعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  876المؤرخ في  05سبتمبر  2017يعدل القرار رقم  40المؤرخ في  3فيفري 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ادارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ رقػػـ  61-88المػػؤرخ فػػي  4شػػعباف عػػاـ  1408الموافػػق  22مػػارس سػػنة  ،1988والمتضػػمفإنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  5منو،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة  13منو،
والذي ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  40المػػؤرخ فػػي  3فيفػػري  2015الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة مركػػزتنمية التكنولوجيات المتطورة ،المعدؿ،

يـقـــــرر

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  40المؤرخ في  3فيفري  ،2015المعدؿ ،والمذكور أعاله وتحرر
كما يأتي:

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

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 السيدة زعاتري شابو أماؿ ،ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي،رئيسا، السيدة أبركاف مميكة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية، -السيد نويصر مراد ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني،

 السيد حسيني حاتـ ،ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، -السيد بوديسة كماؿ ،ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

 السيد ريابي زاكي زىير  ،ممثل عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، السيدة عويمر عتيقة ،ممثمة عف المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقيا، -السيد بريخ أكمي ،ممثل عف اتصاالت الجزائر.

" والباقي بدون تغيير"

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  877مؤرخ في  05سبتمبر  ،2017يعدل القرار رقم  143المؤرخ في  04أفريل  2012الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  180-17الم ػػؤرخ ف ػػي  28ش ػػعباف ع ػػاـ  1438المواف ػػق  25م ػػايو س ػػنة 2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفيػػػذي رق ػػـ  137-98الم ػػؤرخ فػ ػػي  6مح ػػرـ ع ػػاـ  1419الموافػ ػػق  3م ػػايو سػػػنة ،1998والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا السيما المادة  9منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  143المؤرخ في  04أفريل  ،2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالةالوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ،المعدؿ.

يـقـــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  143المؤرخ في  04أفريل  ،2012المعدؿ ،والمذكور أعاله،
وتحرر كما يأتي:

" المادة األولى(.............................:بدوف تغيير)...................................
يعيف بصفتيـ أعضاء في مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
 السيد ياسع نور الديف ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا السيد أولصاب عمراف ،ممثل الوزير المكمف بالمالية،وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 السيد رزيف حساف ،ممثل وزير الدفاع الوطني، السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيدة بوتيرة شيرزاد ،ممثمة الوزير المكمف بالطاقة، السيدة سيد عمي وردية زوجة كوديل ،ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، السيدة سعيداني رشيدة ،ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، السيد بوسعيد فيصل ،ممثل عف مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"،(SPA AGRODIV) ، السيد عزري يحي ،ممثل عف الديواف الوطني لمبحث الجيولوجي والمنجمي ،(SPA ORGM) ، السيدة شارب شافية ،ممثمة عف مجمع إمتاؿ شركة ذات أسيـ،(IMETAL SPA) ، -السيد خوجة دمحم ،ممثل عف شركة تسيير مساىمات الدولة لألشغاؿ العمومية،(SGP SINTRA) ،

 السيد بوارشة سميـ ،ممثل الغرفة الوطنية لمفالحة، السيدة حشاد فاطمة الزىراء ،ممثمة الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، السيد عوفاف نبيل ،مدير عاـ لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة، السيدة زعاتري اماؿ ،مديرة عامة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا، السيد بمميدي عبد الحفيع ،مدير عاـ لممعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية"،المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  878مؤرخ في  07سبتمبر  ،2017يعدل القرار رقم  1610المؤرخ في  11أكتوبر 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05المػػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1426الموافػػق  16غشػػت سػػنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  204-10المػػؤرخ فػػي  30رمضػػاف عػػاـ  1431الموافػػق 9سػػبتمبر سػػنة 2010والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  1610المػػؤرخ فػػي  11أكتػػوبر  ،2016الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارةالمركز الجامعي بالبيض.
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يـقـــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  1610المؤرخ في  11أكتوبر  ،2016والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  07سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض
الصفة

 -العباسي بوجمعة

رئيسا

 -بوكروش عبد الرحماف

عضو

 -درويش رمضاف

عضو

 -سميماف محي الديف

عضو

 -مشاشو عيسى

عضو

 -بف سعيد دمحم

 تاج الديف دمحم -سعداوي عمي

 خشيبة مصطفى -عميري دمحم

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  880مؤرخ في  14سبتمبر  ،2017يحدد تواريخ مسابقات
اال لتحاق بالدراسات الطبية الخاصة (اإلقامة) دورة أكتوبر 2017
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  180-17المػػؤرخ فػػي  28شػػعباف عػػاـ  1438الموافػػق  25مػػايو سػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30جػانفي سػنة 2013المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػى القػرار رقػـ  594المػؤرخ فػي  18جويميػة سػنة  2001يحػدد شػروط التكػويف بالد ارسػات الطبيػة الخاصػة،المعدؿ والمتمـ،

يـقــــــرر

المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادة  2مف القرار رقـ  594المؤرخ في  18جويمية سنة  ،2001المعدؿ والمتمـ
والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تواريخ المسابقات لاللتحاؽ بالدراسات الطبية
الخاصة(اإلقامة) بالنسبة لمكميات التالية:
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 كمية الطب بجامعة الجزائر،1

 كمية الطب بجامعة تيزي وزو،
 كمية الطب بجامعة البميدة،1
 كمية الطب بجامعة بجاية،

 كمية الطب بجامعة بقسنطينة،3
 كمية الطب بجامعة سطيف،
 كمية الطب بجامعة باتنة،

 كمية الطب بجامعة عنابة،

 كمية الطب بجامعة وىراف،

 كمية الطب بجامعة تممساف،

 كمية الطب بجامعة سيدي بمعباس،
 كمية الطب بجامعة بشار،

 كمية الطب بجامعة مستغانـ،

المادة  :2تحدد تواريخ المسابقات بالنسبة لمكميات المذكورة في المادة األولى أعاله كما يمي:
 مسابقة الطب :يوـ السبت  14أكتوبر ويوـ األحد  15أكتوبر ،2017

 مسابقة الصيدلة وطب األسناف :يوـ األربعاء  18أكتوبر ويوـ الخميس  19أكتوبر .2017

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

حـرر بالجزائر في  14سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  881المؤرخ في  14سبتمبر  2017الذي يعدل القرار رقم  406المؤرخ في  22جوان 2014
الذي يحدد القائمة االسمية العضاء مجمس إدارة مركز البحث في االعالم العممي والتقني ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ رق ػػـ  56-85الم ػػؤرخ ف ػػي  24جم ػػادى الثاني ػػة ع ػػاـ  1405المواف ػػق  16م ػػارس س ػػنة ،1985والمتضمف إنشاء مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  243-17الم ػػؤرخ ف ػػي  25ذي القع ػػدة ع ػػاـ  1438المواف ػػق  17غش ػػت س ػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  396-11الم ػػؤرخ ف ػػي  28ذي الحج ػػة ع ػػاـ  1432المواف ػػق  24ن ػػوفمبر س ػػنة

 2011والػػذي يحػ ّػدد القػػانوف األساسػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي والتكنولػػوجي ،ال سػػيما
المادة  13منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  406المػػؤرخ  22ج ػواف  2014الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة مركػػزالبحث في اإلعالـ العممي والتقني ،المعدؿ.
يـقــــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  406المؤرخ في  22جواف  ،2014المعدؿ والمذكور أعاله
وتحرر كما يأتي:
"المادة األولى( ............................ :بدوف تغيير) ......................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني ،كما يمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :
 السيد صحراوي طاىر ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا، السيد بوكبارة عدالف ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني، السيدة أبركاف مميكة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية، السيد مشواؾ سعيد ،ممثل عف الوزير المكمف باالتصاؿ، -السيد زاويدي دمحم ،ممثل عف الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  14سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  882مؤرخ في  18سبتمبر  ،2017يعدل القرار رقم  2المؤرخ في  3جانفي 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218–98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافػق  7يوليػو سػنة ،1998المتضمف إنشاء جامعة بجاية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منو،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  2المػػؤرخ فػػي  3جػػانفي  ،2017الػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة جامعػػةبجاية ،المعدؿ.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  2المؤرخ في  3جانفي  ،2017المعدؿ والمذكػور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حـرر بالجزائر في  18سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

 بف تميس عبد الحكيـ مسعدية مراد -لوحي رشيد

قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة بجاية
الصفة
رئيس

 -بادر إبراىيـ

 -سعاوي إسماعيل

 -طيبي سعيد

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

عضو

 -مراح دمحم

القطاع

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

 -جولف شريف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -حجاج عمر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

عضو

 -خالؼ ريغي

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

 -لعايب مخموؼ

عضو

 -حابت دلمي حميـ

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،

 -خباش خالد

عضو

ممثل الوالي.

 شاوش دمحم -حماـ عمي

عضو

عضو ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية،

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  883مؤرخ في  18سبتمبر  ،2017يعدل القرار رقم  245المؤرخ في  14أفريل 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بشار ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  243 - 17الم ػػؤرخ ف ػػي  25ذي القع ػػدة ع ػػاـ  1438المواف ػػق  17غش ػػت س ػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضػى المرسػوـ التنفيػػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػػي  24جمػادى الثانيػة عػػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػػنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

 وبمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  07-09المػ ػػؤرخ فػ ػػي  7محػ ػػرـ عػ ػػاـ  1430الموافػ ػػق  4ينػ ػػاير سػ ػػنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة بشار ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 - 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى القرار رقـ  245المؤرخ في  14أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعػةبشار ،المعدؿ.

يـقــــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  245المؤرخ في  14أفريل  ،2016المعدؿ والمذكػور أعاله ،كما

ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  18سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 -1األعضاء المعينون:

اإلسم والمقب

-

بف طاطا سمير
بف سعيد دمحم
جغابة طيب
عيمور نور الديف
بوبكر دمحم
سواكر عبد الحكيـ
خالدي دمحم
تبيش رابح

عايش عبد الرحماف
بالؽ جياللي
بصالحي عبد الرحماف
بودبوزة نصر الديف
بف الديف سميماني
رايس العيد

األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بشار
الصفة

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل
ممثل
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،
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
الوزير المكمف بالعدؿ،
الوزير المكمف بالتجارة،

الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،
الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،
الوزير المكمف بالموارد المائية،
الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  884مؤرخ في  18سبتمبر  ،2017يعدل القرار رقم  213المؤرخ في  7أفريل 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  243 - 17الم ػػؤرخ ف ػػي  25ذي القع ػػدة ع ػػاـ  1438المواف ػػق  17غش ػػت س ػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رقػػـ  248-12الم ػػؤرخ ف ػػي  14رج ػػب عػػاـ  1433المواف ػػق  4يوني ػػو س ػػنة ،2012المتضمف إنشاء جامعة غرداية ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 - 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  213المؤرخ فػي  7أفريػل  ،2016الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة جامعػةغرداية.
يـقــــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  213المؤرخ في  7أفريل  ،2016والمذكػور أعاله ،كما ىو محدد
في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  18سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

-

بف برطاؿ جماؿ
صافي خالد
جعفري عبد الرحماف
طيباني عمار
بوزيدي حسيف
دريبيف رابح
بمعمري كمثوـ
زموري دمحم أمزياف
ميمودي عبد الكريـ
معيز حاج أحمد عبد الحميد
جقبوب مصطفى
بوصالح فاطمة
بف زرقة بمخير

 -2األعضاء المنتخبون:

االسم والمقب

الصفة

الصفة

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف الصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،
ممثل الوالي.

الييئة

 -بوراس نور الديف

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض،

 -حاج دمحم يحي

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،

 -بمعور سميماف

عضو

 قرباتي قدور -مونة عمر

 بف شيرة شوؿ -سايح عبد هللا

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ والتكنولوجيا،

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية،

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
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 -صيتي بوبكر

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 -نواصر عبد المالؾ

عضو

 -بف أوذينة بشير

عضو

 -بف أوذينة يوسف

 -وقنزوؿ عبد الحميد

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثل منتخب عف الطمبة،

ممثل منتخب عف الطمبة.

عضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  885مؤرخ في  18سبتمبر  ،2017يعدل القرار رقم  977المؤرخ في  7أكتوبر 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  243 - 17الم ػػؤرخ ف ػػي  25ذي القع ػػدة ع ػػاـ  1438المواف ػػق  17غش ػػت س ػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  209-01المػػؤرخ فػػي  2جمػػادى األولػػى عػػاـ  1422الموافػػق  23يوليػػو سػػنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  977المؤرخ في  7أكتوبر  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضػاء مجمػس إدارة جامعػةالشمف ،المعدؿ.

يـقــــــرر

المادة األولى :يعػدؿ ويتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار قـ  977المؤرخ في  7أكتوبر  ،2015المعدؿ والمذكػور أعاله،
كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  18سبتمبر 2017

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف
 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

-

بمحاكـ مصطفى
لكحل دمحم
إزروؽ إزغايمي حكيـ
فشيت أبوبكر
ىداج عبد القادر
بف حميدة أحمد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزيرة المكمف بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
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 -بف سونة جماؿ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

 -بورقدة يحي

 -بمعيد دمحم مختار

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،

 -برايس عائشة

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،

 -حميد بدر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -معزوز فتحي مصطفى

عضو

ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،

 -مودع أحمد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -لعرؾ دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

 -رتوش عبد هللا

عضو

ممثل الوالي.

 -حقاس سعيد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  886مؤرخ في  18سبتمبر  ،2017يعدل القرار رقم  121المؤرخ في  17فيفري 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة 1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  243 - 17الم ػػؤرخ ف ػػي  25ذي القع ػػدة ع ػػاـ  1438المواف ػػق  17غش ػػت س ػػنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضػى المرسػوـ الرئاسػػي رقػـ  132-17المػؤرخ فػػي  9رجػب عػاـ  1438الموافػػق  6أبريػل مػايو سػػنة ،2017والمتضمف تكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي بالنيابة مياـ الوزراء المترشحيف لإلنتخابات التشريعية،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  137-89الم ػػؤرخ ف ػػي  29ذي الحج ػػة ع ػػاـ  1409المواف ػػق أوؿ غش ػػت س ػػنة ،1989والمتضمف إنشاء جامعة البميدة ، 1المعدؿ ،ال سيما المادة  3منو،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المػؤرخ فػي  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  17فيفري  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالبميدة .1

يـقــــــرر

المادة األولى :يعػدؿ ويتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار قـ  121المؤرخ في  17فيفري  ،2016المعدؿ والمذكػور أعاله،
كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  18سبتمبر 2017

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

-

بزينة دمحم
زقاري نجيب
خضروف عمار
سيدي معمر يوسف
أيت براىيـ غنيمة
بف عمواش كماؿ
قنيس مسعود
جمعي أحمد
لبرش دمحم
حدو عبد الرزاؽ
عزياز شريف
شرقي عمار
بف ويس شيرزاد

قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة البميدة 1
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتييئة والطاقات المتجددة،
ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،
ممثمة الوالي.

"....................................والباقي بدون تغيير".........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  887مؤرخ في  18سبتمبر  ،2017يتضمن رزنامة العطل الجامعية
بعنوان السنة الجامعية 2018-2017

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243 - 17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  130-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -وبمقتضى المراسيـ المنظمة لنظاـ الدراسات لنيل الشيادات الجامعية.

يـقـــــرر
المادة األولى :تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  2018-2017بالنسبة لفصل الشتاء ابتداء مف يوـ
مساء إلى يوـ األحد  07جانفي  2018صباحا.
الخميس  21ديسمبر 2017
ل
المادة  :2تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  2018-2017بالنسبة لفصل الربيع ابتداء مف يوـ
مساء إلى يوـ األحد  08أفريل  2018صباحا.
الخميس  22مارس 2018
ل
المادة  :3تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  2018-2017بالنسبة لفصل الصيف ابتداء مف يوـ
مساء إلى األحد  02سبتمبر  2018صباحا.
األربعاء  04جويمية 2018
ل
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :4ال تطبق ىذه اإلجراءات عمى الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح.
المادة  :5ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  888المؤرخ في  20سبتمبر  2017الذي يعدل القرار رقم  1140المؤرخ في  23نوفمبر
 2014يحدد القائمة االسمية العضاء 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،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمف 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 القرار رقـ  1140المؤرخ في  23نوفمبر  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةمركز تنمية الطاقات المتجددة ،المعدؿ،
يـقـــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  1140المؤرخ في  23نوفمبر  ،2014المعدؿ ،والمذكور أعاله
وتحرر كما يأتي:
" المادة األولى( .......................... :بدوف تغيير)........................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة ،كما يمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :
 السيد سالمي مختار ،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، السيدة خداش نيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، السيدة قريشي مميكة فضيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري"،".............................والباقي بدون تغيير"....................................
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  20سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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قـرار رقم  889مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عمم االجتماع بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد 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 لقسـ عمـ
 وبموجب القرار رقـ 185المؤرخ في  09فيفري  2014الذي ّ
ّ
االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
 لالمؤرخ في  11جويمية ،2017
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
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 بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  889المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عمم االجتماع بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب
حديداف صبرينة
بوقمموف داود
بمعيور الطاىر
سيساوي فضيمة
بواب رضواف
تالي جماؿ
بوجردة الياسيف
خطابي إدريس

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ " أ "
أستاذ مساعد قسـ " أ "
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قـرار رقم  890مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم اإلعالم واالتصال بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةلمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ وا ّ
 -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 اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية
 لالمؤرخ في  11جويمية ،2017
واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
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 واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة

دمحم الصديق بف يحي -جيجل.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  890المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم واالتصال بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

الصفـة

بوسعدية مسعود

رئيس القسـ

حمدي دمحم الفاتح

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عزوز ىند

لعرج سمير

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"

بولعويدات حورية

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

بولميار ناجي

أستاذ مساعد قسـ " أ "

عباس سعيدة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذة مساعدة قسـ " أ "
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قـرار رقم  891مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النفس
وعموم التربية واألرطوفونيا بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

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

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا بكمية العموـ
 لالمؤرخ في  11جويمية ،2017
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
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 وعموـ التربية واألرطوفونيا بكمية العموـ
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا بكمية العموـ
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  891المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

الصفـة

بشتة حناف
حديد يوسف
صيفور سميـ
بوكراع إيماف
بف صالحية كريمة
عبايدية أحالـ
ىايف ياسيف

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

بكيري نجيبة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
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قـرار رقم  892المؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم األدب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت 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 األدب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات
 لالمؤرخ في  03ماي ،2017
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
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 اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم

الصديق بف يحي -جيجل.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  892المـؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم األدب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب
بوخاتـ حسيبة
بوتيوتة عبد المالؾ
بوقريقة عمار
بوقزولة دمحم
بوالشعير زىية
بوخنتاش سميماف
بف حبيمس باكير
شيوخ نادية
عجرود صافية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة
أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ " أ "
أستاذ مساعد قسـ " أ "
أستاذة مساعدة قسـ " أ "
أستاذة مساعدة قسـ " أ "
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قـرار رقم  893مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف 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 العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية
 لالمؤرخ في  11جويمية ،2017
واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
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 اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
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  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  893المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلنسانية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب
غربي بغداد
زبير رشيد
قندؿ جماؿ
شبوب دمحم
فارس العيد
عاشور محفوظ
بوكريدمي نعيمة
طاىير عبد الكريـ
عيشوني عبد السالـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قـرار رقم  894مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف 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 العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية
 لالمؤرخ في  11جويمية ،2017
واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
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 االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
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  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  894المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
ديممي عبد العزيز
1
رئيس القسـ
بومدفع الطاىر
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
زياف دمحم
3
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
سعداوي زىرة
4
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
يخمف رفيقة
5
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
فرحات نادية
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
حسنة سمير
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بف عمور جميمة
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
صياد فاطمة
9
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قرار رقم  895مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف 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 بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف
 لالمؤرخ في  11جويمية ،2017
بوعمي -الشمف ّ
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 اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف
بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف
المادة ّ :2
بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  895المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

بمبولة مصطفى

2

بوقشور دمحم الصالح
شارفي عبد القادر
بوبكر جياللي
بومدفع الطاىر
زبير رشيد
ديممي عبد العزيز
غربي بغداد
يخمف رفيقة

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

3
4
5
6
7
8
9

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ العموـ االجتماعية
رئيس قسـ العموـ اإلنسانية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االجتماعية
ّ
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10
11
12
13
14
15

قندؿ جماؿ
تكراف جياللي
خنوش عبد القادر

جموؿ خدة معمر
تقية دمحم الميدي حساف
صادوؽ خضرة

ممثّل
ممثّل
ممثّل

األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ اإلنسانية
ّ
األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ اإلنسانية
ّ
عف األساتذة المساعديف

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  896المؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المناجم والتعدين بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعمق

المتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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  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  657المؤرخ في  22نوفمبر  2010الذي ّالمناجـ والتعديف بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المناجـ والتعديف بكمية اليندسة الميكانيكية
 لالمؤرخ في  13جواف ،2017
بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف ّ
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 المناجـ والتعديف بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العموـ
والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجـ والتعديف بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة
العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

األستاذ طـاىر حجـار
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ممحــق بالقـرار رقـم  896المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المناجم والتعدين بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران

الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

بوحريرة كريمة
بمحوؿ دمحم
بوزيد قويدر
رايد عمي
بوعكسة فتحية
بوعشرية بشير
بف ربيع نصر الديف
رزيني جموؿ

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  897مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة البحرية بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعمقالمتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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  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  656المؤرخ في  22نوفمبر  2010الذي ّاليندسة البحرية بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة البحرية بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة
 لالمؤرخ في  13جواف .2017
العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف ّ
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 البحرية بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة
العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة البحرية بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة
العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقـرار رقـم  897المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة البحرية بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

عجموط اليواري
ميمود عبد الكريـ
حمودي بف عامر
ايميف عمر
صغير زواوي

قندوسي شير الديف
مفتاح سيد دمحم األميف
سماني عمر
الخالدي زينب

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار رقم  898مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي
وتكنولوجيا المعمومات بكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة

المتمـ،
 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 ّ
 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 وتكنولوجيا المعمومات بكمية
 لالمؤرخ في  09نوفمبر ،2016
التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة
ّ
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 وتكنولوجيا المعمومات بكمية التكنولوجيات

الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات بكمية التكنولوجيات

الحديثة لممعمومات واالتصاؿ 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  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  898المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

اإلعالم اآللي وتكنولوجيا المعمومات بكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

سعيد بشير
عشي صالح
قريشي أحمد
لعالـ فاطمة الزىراء
مفالح دمحم سميـ
زقا عادؿ
زيتوني فاروؽ

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  899المؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

اإللكترونيك واالتصاالت بكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف 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 ّ
 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 واالتصاالت بكمية التكنولوجيات
 لالمؤرخ في  13مارس ،2017
الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ّ
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 اإللكترونيؾ واالتصاالت بكمية التكنولوجيات الحديثة
لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت بكمية التكنولوجيات الحديثة
لممعمومات واالتصاؿ 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  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  899المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم اإللكترونيك واالتصاالت بكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة
الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

دمحم يسعد حميدة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

3

سامعي جماؿ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

2
4
5
6
7
8
9

العقوف حسيف

رئيس القسـ

بف شعباف عبد الرزاؽ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

قادري فريد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

قادري سميـ

البرعي معاذ دمحم السايح

جدي عبد الغاني
ّ
لكحل إبراىيـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  900المؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف 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 سنة

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

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ
 لالمؤرخ في  29ماي ،2017
بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة ّ
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 لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ

بجامعة قاصدي مرباح -ورقمػة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ 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  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحـــق بالقــرار رقم  900المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح -ورقمـة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

االسم والمقـب

بولقروف أمحػمد

الصفـة
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت
ّ

لعالـ فاطمة الزىراء

عميدة الكمية

شريط عبد الحكيـ

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

سامعي جماؿ

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت

عشي صالح

رئيس قسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات

حميدة دمحم يسعد

رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت

السعيد بشير

رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات

العقوف حسيف

قريشي أحمد
خرفي دمحم لميف

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات
ّ

كافي دمحم رضواف

ممثّل عف األساتذة المساعديف

12

جدي عبد الغني

ممثّل عف األساتذة المساعديف

13

جعفور أحمد

مدير مخبر بحث

بقاط حسيف

مسؤوؿ المكتبة

11

14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  901مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفيزياء بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور -الجمفة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ 1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمف

المتمـ،
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 الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
 لالمؤرخة في  13و 14ديسمبر ،2016
بجامعة زياف عاشور -الجمفة ّ
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 بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة

زياف عاشور -الجمفة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء 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.

حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  901المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور -الجمفة
االسم والمقـب

الصفـة

درويش يزيد

رئيس القسـ

قاسـ لخضر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بوريو آسيا
قديـ أحمد

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

أستاذ

بمعدؿ إبراىيـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

اسعد دمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ماحي نبيل

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  902مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الجياللي بونعامة -خميس مميانة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 لالمؤرخة في  24أفريل و 08ماي ،2017
الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ

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 الجياللي
بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  902المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الجياللي بونعامة -خميس مميانة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
طحطاح عالؿ
1
رئيس القسـ
نوي عبد النور
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
القروي بشير سرحاف
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
يعقر الطاىر
4
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
طيبي سعاد
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
فيساح جموؿ
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
لدرع نبيمة
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
دمحم حساف كريـ
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بمغالـ بالؿ
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  903مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية العموم بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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  1424الموافق  23غشت سنة

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

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 347المؤرخ في  07جواف  2014الذي ّ
ّ
الكيمياء بكمية العموـ بجامعة سعيدة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ بجامعة موالي الطاىر-
 لالمؤرخ في  13مارس ،2017
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 الكيمياء بكمية العموـ بجامعة موالي الطاىر -سعيدة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ 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.
حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  903المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكيمياء بكمية العموم بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

براىيـ ىواري

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2
3
4
5
6
7
8
9

قندوزي عبد الكريـ

رئيس القسـ

رحموني عمي

أستاذ

بف عيسى الطاىر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

ويسي ىواري بومديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

مصطفاي أسماء

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

مخموفية دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"

عاللي قويدر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

يحي شريف فاطيمة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  904مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية العموم بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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 ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 348المؤرخ في  07جواف  2014الذي ّ
ّ
البيولوجيا بكمية العموـ بجامعة سعيدة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية العموـ بجامعة موالي الطاىر-
 لالمؤرخ في  06مارس ،2017
سعيدة ّ
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 البيولوجيا بكمية العموـ بجامعة موالي الطاىر -سعيدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية العموـ 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.
حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  904المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيولوجيا بكمية العموم بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بودراع كماؿ الديف
1
رئيس القسـ
حسناوي عكاشة
2
أستاذ
العسري بومديف
3
4
أستاذ
سميماني ميمود
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سي الطيب الطيب
5
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
برصالي أميف حبيب
أستاذ محاضرة قسـ "أ"
ىاشـ قادة
7
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بورواحة دمحم
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حالة نور الديف
9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  905مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية العموم بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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 ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 349المؤرخ في  07جواف  2014الذي ّ
ّ
الرياضيات بكمية العموـ بجامعة سعيدة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ بجامعة موالي الطاىر-
 لالمؤرخ في  25أفريل .2017
سعيدة ّ
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 بكمية العموـ بجامعة موالي الطاىر -سعيدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ 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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حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  905المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية العموم بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
قندوزي توفيق
1
رئيس القسـ
جبوري جموؿ
2
أستاذ
وقاص صديق
3
أستاذ
قندوسي عبد الجبار
4
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
رحماني سعدية
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
مدني فتحي
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بف زيادي فطيمة
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
جرفي قويدر
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بف زيادي فطيمة
9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  906مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لكمية العمــوم بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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 ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 وبموجب القرار رقـ 346المؤرخ في  07جواف  2014الذي ّ
ّ
العمػػوـ بجامعة سعيدة،
المؤرخ في  10جويمية .2017
وبناء عمى إرساؿ جامعة موالي الطاىر -سعيدة رقـ ّ 26
 ليـقــــــرر

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 العمػػوـ بجامعة موالي الطاىر -سعيدة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػوـ 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.

حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  906المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمــوم بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7

العسري بومديف
عباس عكاشة
قايد أمػحمد
جرفي قويدر
حسناوي عكاشة
جبوري جموؿ

بودالي عبد القادر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا
ّ
عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ البيولوجيا
رئيس قسـ الرياضيات
رئيسة قسـ الفيزياء
النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-
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 8قندوزي عبد الكريـ
 9بودراع كماؿ الديف
 10قندوزي توفيق
الكرطي دمحم
إبراىيـ ىواري
ىاشـ قادة
حداد بومديف
عمارة قادة
عماـ عبد القادر
خمفاوي فريحة

11
12
13
14
15
16
17
 18رحموني عمي
 19وقاص صديق
 20قندوسي عبد الجبار
 21سميماني ميمود
 22تراس دمحم
 23إدريس خوجة دمحم
 24بوطالبي مختارية

رئيسة قسـ الكيمياء
رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات

رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  907المؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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 ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 203المؤرخ في  16فيفري  2014الذي ّ
ّ
العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية
 لالمؤرخة في  30و 31جانفي ،2017
واإلنسانية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة ّ
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 ّ
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

بجامعة موالي الطاىر -سعيدة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
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.

حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  907المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

حسف عالي
بوشنافة سحابة
حفياف دمحم
موسى عبد هللا
شريفي عمي
بشيرة عالية
توىامي سفياف
عثماني نعيمة

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  908المؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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 ّ
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،

وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعية
 لالمؤرخة في  30و 31جانفي .2017
واإلنسانية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة ّ
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 العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
بجامعة موالي الطاىر -سعيدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
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.

حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  908المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

االسم والمقـب

دريس بف مصطفى
داعي دمحم
قواسـ بف عيسى
دلباز دمحم
بوحسوف عبد القادر
بممداني سعد
قراوي نادية

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"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  909مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس العممي
لكمية العمــوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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 ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
المؤرخ في  16فيفري  2014الذي ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 202العمػػوـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمػػوـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالي
 لالمؤرخة في  06و 13فيفري ،2017
الطاىر -سعيدة ّ
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 العمػػوـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالي
الطاىر -سعيدة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػوـ االجتماعية واإلنسانية 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.

حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  909مؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العمــوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

 8حسف عالي
 9قواسـ بف عيسى
 10طويمب عبد هللا
 11قراوي نادية

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ اإلنسانية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف

1
2
3
4
5
6
7

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االجتماعية
حفياف دمحم
ّ
عميد الكمية
بكري عبد الحميد
بف دوبة شريف الديف نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
شريفي عمي
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيسة قسـ العموـ االجتماعية
بوشنافة بوسحابة
رئيس قسـ العموـ اإلنسانية
داعي دمحم
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية
دريس مصطفى

 12موسى عبد هللا

مدير مخبر بحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  910مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة ابن خمدون -تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد 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،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
المؤرخ في  25فيفري  2014الذي ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 216الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة تيارت،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة ابف خمدوف-
 لالمؤرخ في  04جويمية .2017
تيارت ّ
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 بجامعة ابف خمدوف-
تيارت.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 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.
حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  910المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة ابن خمدون -تيارت

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
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10
11
12
13

االسم والمقـب

الصفـة

قدة لحسف
دحماني يوسف

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
عميد الكمية

شادلي عبد الحفيع

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

معتوؽ عبد القادر

لعرابي عبد الرحماف

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الرياضيات

سي عبد اليادي أحمد

رئيس قسـ اإلعالـ اآللي

ىدية بف عودة

رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات

مبارؾ بف داود

رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي

بمعربي مصطفى

ممثّل

خروبي صحراوي

ممثّل عف األساتذة المساعديف

طالبي عمر

ممثّل

األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
ّ
عف األساتذة المساعديف

سنوسي عبد القادر

مدير مخبر بحث

حسايف حفيظة

مسؤوؿ المكتبة
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  911المؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة ابن خمدون -تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 467المؤرخ في  14جويمية  2014الذي ّ
ّ
المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة تيارت،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 لالمؤرخ في  13أفريل ،2017
ابف خمدوف -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 المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة ابف
خمدوف -تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات 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

حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  911المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة ابن خمدون -تيارت
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بوىادي عابد
رئيس القسـ
مييدي منصور
أستاذ
عرابي أحمد
أستاذ
عوني أحمد دمحم
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سبع بممرسمي
أستاذ محاضر قسـ "أ"
موفق عبد القادر
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
حاجي زوليخة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
معاشو قرور

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار رقم  912المؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اآلداب والمغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات بجامعة ابن خمدون -تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت 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 اآلداب والمغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات
 لالمؤرخ في  13جواف .2017
بجامعة ابف خمدوف -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 اآلداب والمغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
ابف خمدوف -تيارت.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات 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.

حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  912المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة ابن خمدون -تيارت

الرقم
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االسم والمقـب

بمعربي بمقاسـ

بف عابد عمار
قيدوـ دمحم
مصطفاوي أحمد

خروبي سياـ
بوزكري عمي
عبد الرحمف فتيحة
ميدي أمير

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"،
أستاذ محاضر قسـ "أ"،
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قـرار رقم  913مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد التكنولوجيا بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب -عين تموشنت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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  205-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008المعدؿ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تموشنت،
ّ
 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 العم ػػوـ بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب-
 لالمؤرخ في  07جواف .2017
عيف تموشنت
ّ
يـقــــــرر

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 التكنولوجيا بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب -عيف تموشنت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا 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.
حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  913المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد التكنولوجيا بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب -عين تموشنت
الرقم

االسم والمقـب

4
5
6
7
8
9
10

فميتي دمحم
عمارة خالد
صاري حسوف زكريا
مسيردي نور الديف
بمعربي حميمة
زيادي عبد القادر
يونس دمحم

1
2
3

وداد وحيد
بف سعاد بوراسية
بمينيني سفياف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعيد
مديرة المعيد
التدرج
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف لما بعد ّ
رئيس قسـ اليندسة المدنية
رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس قسـ اليندسة الكيربائية
رئيسة قسـ ىندسة الماء والمحيط
أستاذ
أستاذ
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

عميرات دمحم
عياش شكرية
عيسى ماموف سيدي دمحم

حمادي يوسف
قمو بوعبد هللا
بف عزة بغدادي
بوتخيل مميكة
درباؿ رشيد
نياري إدريس

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
مدير مخبر بحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  914مؤرخ في  23سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت 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  24منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  83-17المؤرخ في  18جمادى االولى عاـ  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بعنابة ،الى مدرسة عميا في التكنولوجيات
الصناعية،السيما المادة  4منو.
يـقــــــرر
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 في التكنولوجيات الصناعية بعنابة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة طبقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  23سبتمبر 2017

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة
 - 1األعضاء المعينون:

االسم والمقب

 حياىـ عمار -بف عريوة عبدالمجيد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفة القطاع

رئيسا
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

323

-

عياشي أحمد
صدقة عزالديف
شوعيب دمحم
ديبوف ساحل دمحم

 -عاشوري دمحم

 -طايف العايش

عضو

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

عضو

 -العسكري عبد الناصر

عضو

 -برزاؽ نورالديف

عضو

 -2األعضاء المنتخبون:

االسم والمقب

 العسكري (ـ)بوشامي يمينة-

عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

عضو

العممي عبد المطيف
عياد عمار
سايح عبدالقادر
تزير فؤاد
بوغانـ سماح
بويش صبرينة

الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.
الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بمستغانـ،
ممثػل عػػف المؤسسػػة العموميػػة االقتصػػادية لصػناعة معػػدات السػػكة الحديديػػة وتجييزاتيػػا
"فيروفياؿ" بمستغانـ،
ممثل عف المؤسسة الجزائرية لمورؽ ولمطبع بمستغانـ،

الصفة القطاع

عضو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف االستاذية،
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات،
ممثمة منتخبة عف الطمبة،
ممثمة منتخبة عف الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  915المؤرخ في  26سبتمبر  2017يعدل القرار رقم  275المؤرخ في  25مارس  2014الذي يحدد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم االنسان االجتماعي والثقافي ،المعدل والمتمم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  215 - 92المؤرخ في  20ذي القعدة عاـ  1412الموافق  23ماي سنة 1992والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة

 4منو،

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

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

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

 وبمقتضى القرار رقـ  275المؤرخ في  25مارس  ،2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي ،المعدؿ والمتمـ.
يـقــــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  275المؤرخ في  25مارس  ،2014المعدؿ والمتمـ والمذكور
أعاله وتحرر كما يأتي:

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

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي

والثقافي ،كما يمي:

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

 السيد مريبعي الشريف ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا، السيد سعدوف دمحم ،ممثال عف الوزير المكمف بالمالية، -السيدة قالز ويزة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالثقافة،

 -السيد ارزقي سميماف ،ممثال عف الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 السيد عابد دمحم ،ممثال عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات، -السيد أيت احسف رابح ،ممثال عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية،

 السيد بف ديب دمحم ،ممثال عف الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، -السيد ريابي زاكي زىير ،ممثال عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف ".

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

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

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل مؤسسات ال ّتعميم العالي
قـرار رقم  916مؤرخ في  26سبتمبر ،2017
ّ
الدكتوراه وتنظيـم ال ّتأىيـل الجامعـي ومنحـو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28رجب عاـ  1438الموافق  25مايو سنة ،2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المتمـ،
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التػنفيذي رقػـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافػق  17غشػت سنة

المتمـ ،السيما
 1998والمتعمق بالتػكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامػعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و 113منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عاـ  1424الموافق  23غشت سنػة 2003المتمـ،
المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة،
ّ
و ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30ينايػر سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
واّلذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
واّلذي ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكػاـ المادتيف  9و 113مف المرسػوـ التنفيذي رقػـ  254-90المؤرخ في  17غشت سػنة

 ،1990المعدؿ والمتمـ ،المذكور أعاله ،ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأىيل مؤسسات التعميـ العالي اآلتي

ذكرىا لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتػنظيـ التأىيل الجامعي ومنحػو:

الجامعات :جامعة الجزائر ،1جامعة الجزائر ،2جامعة الجزائر ،3جامعة بومرداس ،جامعة األغواط،

جامعة بجاية ،جامعة البويرة ،جامعة البميدة ،1جامعة البميدة ،2جامعة تيزي وزو ،جامعة

الجمفة ،جامعة غرداية ،جامعة قسنطينة ،1جامعة قسنطينة ،2جامعة قسنطينة ،3جامعة

سطيف ،1جامعة عنابة ،جامعة باتنة ،1جامعة باتنة ،2جامعة قالمة ،جامعة سكيكدة ،جامعة

الوادي ،جامعة جيجل ،جامعة تبسة ،جامعة خنشمة ،جامعة ورقمة ،جامعة سوؽ أىراس ،جامعة
المسيمة ،جامعة بسكرة ،جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية بقسنطينة  ،جامعة تممساف،

جامعة مستغانـ ،جامعة الشمف ،جامعة بشار ،جامعة معسكر ،جامعة أدرار ،جامعة وىراف،1

جامعة وىراف ،2جامعة سعيدة ،جامعة سيدي بمعباس ،جامعة تيارت.

المدارس :المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،المدرسة العميا لألساتذة بالقبة ،المدرسة الوطنية العميا
لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.

المراكز الجامعية :المركز الجامعي بعيف تموشنت.

المادة  :2تح ّػدد قػائػمة التّخصصات المفػتوحة لمتّأىيل في ممحق ىذا القرار.
ابتداء مف تػاريخ إمضائو
المادة  :3يبقى التّأىيل الممنوح بموجػب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات
ل
مع الػتقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مػف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-90المؤرخ في  17أوت 1990
المذكور أعاله.

كل فيػما
المادة  :4يكّمػف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء مؤسسات التّعميـ العالي المذكورة أعالهّ ،
يخصو ،بتنفيذ ىػذا القرار.

المادة  :5يػنشر ىػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2017

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

المتضمن تأىيل جامعـة الجزائر 1لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 العموـ اإلسالمية. -الحقوؽ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة الجزائر 2لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 عمـ االجتماع. عمـ النفس.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 عموـ التربية. -الفمسفة.

 عمـ اآلثار. -التاريخ.

 -المغة واألدب العربي.

 المغة واألدب اإلنجميزي. المغة واألدب الفرنسي. -الترجمة.

 -عمـ المكتبات والتوثيق.

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

المتضمن تأىيل جامعـة الجزائر 3لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 العموـ االقتصادية. العموـ التجارية. -عموـ التسيير.

 -العموـ السياسية.

 -عموـ اإلعالـ واالتصاؿ.

 -عموـ التربية البدنية والرياضية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة بومرداس لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -الحقوؽ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة األغـواط لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 عمـ االجتماع. -الكيمياء.

 -العموـ البيولوجية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة بجاية لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -الفيزياء.

 الرياضيات. -بيولوجيا.

 اليندسة الميكانيكية.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -ىندسة الطرائق.

 اليندسة المدنية. ىندسة المناجـ.الري.
ّ -

 اإللكتروتقني. -عمـ اآللية.

 العموـ االقتصادية. -عموـ التسيير.

 -الّمغة واألدب الفرنسي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة البويرة لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -الحقوؽ.

 -اإلعالـ اآللي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة البميـدة 1لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -عموـ البيطرة.

 العموـ الفالحية. اإللكترونيؾ. -عمـ اآللية.

 اليندسة الميكانيكية. اليندسة المدنية. -ىندسة الطرائق.

 اليندسة المعمارية والتعمير. -اتصاالت.

 عمـ الطيراف. -الفيزياء.

 -الرياضيات.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة البميـدة 2لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -المغة واألدب العربي.

 المغة واألدب الفرنسي. الحقوؽ.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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-

العموـ االقتصادية.
عموـ التسيير.
العموـ التجارية.
عمـ النفس.
عموـ التربية.
عمـ االجتماع.
الديموغرافيا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة تيـزي وزو لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

-

الرياضيات.
الفيزياء.
الكيمياء.
اليندسة المدنية.
اليندسة الكيربائية.
عمـ اآللية.
اإللكترونيؾ.
اإللكتروتقني.
اإلعالـ اآللي.
العموـ الفالحية.
العموـ البيولوجية.
الحقوؽ.
المغة واألدب العربي.
المغة واألدب االنجميزي.
المغة واألدب الفرنسي.
العموـ االقتصادية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة الجمفة لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الحقوؽ. العموـ السياسية. -عمـ النفس.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة غرداية لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -عمـ االجتماع.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتعـددة الّتقنيـات لمّتكوين
المتضمن تأىيل المدرسـة
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -عمـ اآللية.

 إلكتروتقني. -إلكترونيؾ.

 ىندسة ميكانيكية. ىندسة كيميائية. ىندسة المناجـ. -ىندسة مدنية.

 ىندسة المحيط. التّعديف. -الػ ػ ػ ػ ّري.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل المدرسـة العميا لألساتذة بالقبـة لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -التربية الموسيقية وعموـ الموسيقى.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل المدرسـة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
التطبيقي لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -إحصاء واقتصاد تطبيقي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة قسنطينـة 1لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 ىندسة التكييف. -ىندسة مدنية.

 ىندسة ميكانيكية. إلكترو تقني. إلكترونيؾ. -فيزياء.

 -كيمياء.

 -رياضيات.

 -عموـ غذائية.

 عموـ البيولوجيا. -عموـ البيطرة.

 عموـ الجيولوجيا.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 الجغرافيا وتييئة اإلقميـ. -الحقوؽ.

 -المغة واألدب العربي.

 -المغة واألدب الفرنسي.

 -المغة واالدب اإلنجميزي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة قسنطينـة 2لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -إعالـ آلي

 عموـ وتقنيات التربية البدنية والرياضية. عمـ المكتبات والتّوثيق.النفس.
 عمـ ّ عموـ التربية. -التّاريخ.

 عمـ االجتماع. -الفمسفة.

 -العموـ التّجارية.

 عموـ التّسيير. -العموـ االقتصادية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة قسنطينـة 3لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 اليندسة المعمارية والتّعمير. تسيير التّقنيات الحضرية. -ىندسة الطرائق.

 عموـ االعالـ واالتصاؿ. -العموـ السياسية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة سطيـف 1لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 العموـ االقتصادية. -عموـ التسيير.

 العموـ التجارية. اإللكتروتقني. اإللكترونيؾ.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 ىندسة الطرائق. -عمـ اآللية.

 عموـ البيولوجيا. -الفيزياء.

 -الرياضيات.

 -عمـ البصريات وميكانيؾ الدقة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة عنابـة لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الكيمياء. -الفيزياء.

الرياضيات.
ّ -

 عموـ البيولوجيا (البيولوجيا الحيوانية لممحيط ،بيوكيماء ،عمـ األحياء الدقيقة ،بيولوجيا نباتية). عموـ البحر. -مناجـ.

 التّعديف. -اإللكتروميكانيؾ.

 إلكترونيؾ وعمـ اآللية. -ىندسة الطرائق.

 اليندسة الميكانيكية. ىندسة مدنية.الري.
ّ -

 -إعالـ آلي.

 عموـ مالية ومحاسبية. العموـ االقتصادية. عموـ التّسيير. الحقوؽ. -عموـ سياسية.

 -عمـ االجتماع.

 الّمغة واألدب العربي. الّمغة واألدب االنجميزي. الّمغة واألدب الفرنسي. الّمغة واألدب اإليطالي.وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمن تأىيل جامعـة باتنـة 1لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الكيمياء. الفيزياء.-

العموـ االقتصادية
عموـ التّسيير.
عموـ إسالميػة.
عمـ النفس.
عموـ التربية.
الّمغة واألدب العربي.
التكنولوجيا الغذائية.
عموـ البيطرة.
عموـ فالحية.
الحقػوؽ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة باتنـة 2لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -اليندسة الميكانيكية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة قالمـة لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -الحقوؽ.

-

-

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة سكيكــدة لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

عمـ اآللية.
اإللكترونيؾ.
اإللكتروتقني.
األشغاؿ العمومية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة الـوادي لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

اإللكترونيؾ.
اإللكتروتقني.
ىندسة الطرائق.
الرياضيات.
العموـ التجارية.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -عموـ التسيير.

 العموـ المالية والمحاسبية. العموـ السياسية. -عمـ االجتماع.

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

المتضمن تأىيل جامعـة جيجـل لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -الفيزياء.

 -الكيمياء.

 -الرياضيات.

 -اإللكترونيؾ.

 ىندسة الطرائق. -عمـ االجتماع.

 -المغة واألدب العربي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة تبســة لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 العموـ االقتصادية. -عموـ التسيير.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة خنشمــة لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 عموـ البيولوجيا. عموـ التسيير. -حقوؽ.

 رياضيات. -فيزياء.

 -كيمياء.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة ورقمــة لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -ىندسة مدنية.

 ىندسة الطرائق.الري.
ّ -

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمن تأىيل جامعـة سـوق أىـراس لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -العموـ المالية والمحاسبية.

 -عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

-

-

المتضمن تأىيل جامعـة المسيمـة لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

الحقوؽ.
عموـ سياسية.
العموـ التجارية.
نظرية ومنيجية التربية البدنية والرياضية.
اإلعالـ اآللي.
اإللكترونيؾ.
عموـ بيولوجيػة.
عموـ فالحيػة.
ىندسة ميكانيكيػة.
ىندسة كيربائيػة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة بسكــرة لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

عموـ التسيير.
عموـ اقتصادية.
اليندسة المدنية.
اليندسة المعمارية.
اليندسة الكيربائية.
اليندسة الميكانيكية.
الري.
الكيمياء.
الفيزياء.
الرياضيات.
اإلعالـ اآللي.
عمـ االجتماع.
عمـ النفس.
الحقوؽ.
المغة واألدب العربي.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمن تأىيل جامعـة األمير عبد القادر لمعمـوم اإلسالميـة بقسنطينـة
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات ال ّتاليـة:
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم ال ّتأىيل الجامعي ومنحو في ال ّت ّ

 العموـ اإلسالمية. المغة واألدب العربي. -التاريخ.

-

-

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

المتضمن تأىيل جامعـة تممسـان لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

العموـ الفالحية.
العموـ الغذائية.
البيئة والمحيط.
عموـ البيولوجيا.
إعالـ آلي.
رياضيات.
فيزياء.
كيمياء.
ىندسة مدنية.
الػ ػ ػ ػري.
ىندسة ميكانيكية.
الحقوؽ.
العموـ االقتصادية.
الفمسفػة.
عمـ اآلثػار.
المغة واألدب العربي.
الترجمة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة مستغانـم لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

الكيمياء.
ىندسة الطرائق.
العموـ الفالحية.
عموـ اإلعالـ واالتصاؿ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة الشمـف لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الّمغة واألدب الفرنسػي.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 التاريخ. -الفمسفة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة بشــار لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -عموـ البيولوجيا.

-

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

المتضمن تأىيل جامعـة معسكــر لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

اإلعالـ اآللي.
المغة واألدب العربي.
الفمسفػة.
التّاريػخ.
عمـ االجتمػاع.
ىندسة الطرائق.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة أدرار لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الفيزياء. الحقوؽ. -العموـ االقتصادية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة سعيــدة لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -اليندسة المدنية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة سيـدي بمعبـاس لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

-

اليندسة الميكانيكية.
اليندسة المدنية.
اإللكترونيؾ.
اإللكتروتقني.
الفيزياء.
الكيمياء.
العموـ االقتصادية.
المغة واألدب اإلنجميزي.
المغة واألدب العربي.
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 اإلعالـ اآللي. -التاريخ.

 -الرياضيات.

 -عموـ المحيط.

 عموـ البيولوجيا. -الحقوؽ.

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

المتضمن تأىيل جامعـة تيــارت لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -العموـ الفالحية.

 -العموـ البيولوجية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة وىران 1لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -عمـ المكتبات.

 -عموـ اإلعالـ واالتصاؿ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل المركز الجامعي بعين تموشنت لمّتكوين
ممحـق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  26سبتمبر  2017و
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 المغة واألدب العربي. -اليندسة الميكانيكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  917مؤرخ في  28سبتمبر  ،2017يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1430الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  23-09المؤرخ في  23رجب عاـ  1430الموافق  20يناير سنة 2009والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،

 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،
يـقــــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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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 التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حـرر بالجزائر في  28سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيي
 - 1األعضاء المعينون:

االسم والمقب

الصفة

القطاع

صايبي سمير

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

شريط رابح

بوخاري سجية

سمسوـ عائشة

تمود نجية

 - 2األعضاء المنتخبون:

االسم والمقب

جبار ياسيف

عكنيف عيسى

رئيسا

عضو
عضو

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

عضو

واضحي فطيمة

عضو

سباح أمينة

ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

الصفة

عبد الرحيـ مروة

فرحمت مريـ

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

القطاع

عضو

بف عجاؿ عادؿ

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف االستاذية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات،
ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات،

ممثمة منتخبة عف الطمبة،
ممثمة منتخبة عف الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مـقرر رقم  353مـؤرخ في  01أوت 2017
يتضمن إلغاء المنـح المؤقت لصفقة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عػاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المعدؿ والمتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180–15المؤرخ في  28شعباف عاـ  1438الموافق  25مايو سنة ،2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادى الثانية  1422الموافق  18سبتمبر سنة ،2001المعدؿ والمتمـ ،والمتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2015/ 12المتعمقة بإعادة تأىيلالكتل التعميمية لجامعة أدرار ،الصادر بجريدتي " "Les Débatsبتاريخ  13و  14فيفري  2016والنشرة الرسمية
لصفقات المتعامل العمومي،
 وبناء عمى طمب مقاولة بف دريس حساف مؤسسة أشغاؿ البناء والري والكيرباء العامة ،المتعمق بالتنازؿ عفالصفقة بتاريخ  20مارس ،2017
 وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2017/319المؤرخ في  26جويمية  2017الوارد عف السيد مدير جامعة أدرار بالنيابة،المتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة،
يـُـقـــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة  ،2010المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،يمغى المنح
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2015/12المتعمقة بإعادة تأىيل الكتل التعميمية
لجامعة أدرار ،الصادر بجريدتي "المحور"  "Les Débats"،بتاريخ  13و 14فيفري  2016والنشرة
الرسمية لصفقات المتعامل العمومي.
المادة  :2يكمف مدير جامعة أدرار بالنيابة ،بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المادة  :3ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العػممي.
حـرر بالجزائر في  01أوت 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُمقرر رقم  116مؤرخ في  10سبتمبر  2017يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة
لإللتحاق بسمك األساتذة المساعدين ،رتبة أستاذ مساعد قسم "ب" لممدرسة الوطنية العميا لألعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 130-08المؤرخ في  3ماي  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصباألستاذ الباحث،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  01المؤرخ في  20أفريل ،2017المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾاألساتذة المساعديف ،رتبة أستاذ مساعد قسـ "ب".

يـُـقـــــرر

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ األساتذة المساعديف،

رتبة أستاذ مساعد قسـ "ب" لمدة شير واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  28أوت .2017

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 2017

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُمقرر رقم  117مؤرخ في  10سبتمبر  2017يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك
الميندسين في اإلعالم اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19جانفي سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  02المؤرخ في  20أفريل  ،2017المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽبسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي.
يـُـقـــــرر
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المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ

اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي ،لمدة شير واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  28أوت .2017

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 2017

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُمقرر رقم  118مؤرخ في  10سبتمبر  2017يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس
الشيادة لاللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19جانفي سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  03المؤرخ في  20أفريل  ،2017المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽبسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ

يـُـقـــــرر

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف ،رتبة

متصرؼ ،لمدة شير واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  28أوت .2017

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10سبتمبر 2017

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمقرر رقم  119مؤرخ في  10سبتمبر  2017يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي ،رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19جانفي سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  04المؤرخ في  20أفريل  ،2017المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽبسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي ،رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي.
يـُـقـــــرر

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي،

رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي ،لمدة شير واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  28أوت .2017

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 2017
ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُمقرر رقم  120مؤرخ في  10سبتمبر  2017يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19جانفي سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
 وبمقتضى المقرر رقـ  05المؤرخ في  20أفريل  ،2017المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽبسمؾ ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق رئيسي لإلدارة.
يـُـقـــــرر
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة ،رتبة
ممحق رئيسي لإلدارة ،لمدة شير واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  28أوت .2017
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10سبتمبر 2017
ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُمقرر رقم  121مؤرخ في  10سبتمبر  2017يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة
لإللتحاق بسمك الكتاب ،رتبة عون حفع البيانات لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19جانفي سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  07المؤرخ في  20أفريل  ،2017المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽبسمؾ الكتاب ،رتبة عوف حفع البيانات.
يـُـقـــــرر

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب ،رتبة عوف
حفع البيانات ،لمدة شير واحد( )1إبتداء مف تاريخ  28أوت .2017
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10سبتمبر 2017
ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُمقرر رقم  122مؤرخ في  10سبتمبر  2017يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك تقنيي المخابر الجامعية ،رتبة تقني سام لممخابر الجامعية لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10مؤرخ في  5ماي سنة  ،2010المتضػمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  06المؤرخ في  20أفريل  ،2017المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽبسمؾ تقنيي المخابر الجامعية ،رتبة تقني ساـ لممخابر الجامعية.
يـُـقـــــرر
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المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله

يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ تقنيي المخابر

الجامعية ،رتبة تقني ساـ لممخابر الجامعية لمدة شير واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  28أوت .2017

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 2017
ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـقرر رقم  384مؤرخ في  18سبتمبر 2017
يتضمن تجـاوز رفض منح التأشيرة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  17-84المؤرخ في  08شواؿ عاـ  1404الموافق  7يوليو عاـ  ،1984المعدؿ والمتمـ،والمتعمق بقوانيف المالية،
 بمقتضى القانوف رقـ  21-90المؤرخ في  24محرـ عاـ 1411الموافق  15غشت  ،1990المعدؿ والمتمـوالمتعمق بالمحاسبة العمومية،

 وبمقتضى األمر رقـ  20-95المؤرخ في  19صفر عاـ  1416الموافق  17يوليو  ،1995المعدؿ والمتمـوالمتعمق بمجمس المحاسبة،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-17المؤرخ في  28ذو الحجة عاـ  1436الموافق  20غشت سنة ،2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  2ذو الحجة عاـ  1436الموافق  16سبتمبر سنة ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،السيما المادتيف  200و،202

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  414-92المؤرخ في  19جمادى األولى عاـ  1413الموافق  14نوفمبر سنة ،1992المعدؿ والمتمـ ،المعدؿ والمتمـ والمتعمق بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتزـ بيا،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  268-97المؤرخ في  16ربيع األوؿ عاـ  1418الموافق  21يوليو سنة ، 1997المعدؿ والمتمـ والذي يحدد اإلجراءات المتعمقة بااللتزاـ بالنفقات العمومية وتنفيذىا ،ويضبط صالحيات

اآلمريف بالصرؼ ومسؤولياتيـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  454-03المؤرخ في  07شواؿ عاـ  1424الموافق  01ديسمبر سنة ،2003يعدؿ ويتمـ المرسوـ رقـ  56-85المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1405والمتضمف إنشاء مركز البحث في

اإلعالـ العممي والتقني،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  1219المؤرخ في  07ديسمبر سنة  2015الذي يتضمف إحداث لجنة قطاعية لمصفقاتلو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،
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 وبمقتضى المقرر رقـ  02المؤرخ في  22نوفمبر سنة  2016المتضمف إنشاء لجنة الصفقات العمومية لمركزالبحث في اإلعالـ العممي والتقني،

 وبمقتضى المقرر رقـ  11/ Aالمؤرخ في  21مارس سنة  2017المتضمف رفض منح التأشيرة لمصفقة رقـ 01المتعمقة بمشروع نضاـ التوثيق عمى اإلنترنت لمسنة المالية  2016لمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني مع

شركة  ELSEVIER B.Vمف طرؼ المجنة القطاعية لمصفقات لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المقرر رقـ  11/ Bالمؤرخ في  21مارس سنة  2017المتضمف رفض منح التأشيرة لمصفقة رقـ 02المتعمقة بمشروع نضاـ التوثيق عمى اإلنترنت لمسنة المالية  2016لمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني مع
 Centre GMBB Springer Customer Serviceمف طرؼ المجنة القطاعية لمصفقات لو ازرة التعميـ العالي

والبحث العممي،

 وبمقتضى المقرر رقـ  01المؤرخ في  25مايو سنة  2017المتضمف رفض منح التأشيرة لمصفقة رقـ 03المتعمقة بمشروع نضاـ التوثيق عمى االنترنت لمسنة المالية  2016لمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني مع

 TSP DIFFUSIONمف طرؼ لجنة الصفقات لممركز،

 وبمقتضى المقرر رقـ  02المؤرخ في  25مايو سنة  2017المتضمف رفض منح التأشيرة لمصفقة رقـ 05المتعمقة بمشروع نظاـ التوثيق عمى االنترنت لمسنة المالية  2016لمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني مع
 THOMSON REUTERSمف طرؼ لجنة الصفقات لممركز،

 وبمقتضى المقرر رقـ  03المؤرخ في  25مايو سنة  2017المتضمف رفض منح التأشيرة لمصفقة رقـ 04المتعمقة بمشروع نظاـ التوثيق عمى االنترنت لمسنة المالية  2016لمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني مع

 CAIRN SAمف طرؼ لجنة الصفقات لممركز،

 وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /227ـ.د/و.ا المؤرخ في  06أوت  ،2017الوارد مف السيد مدير ديػواف الوزير األوؿ،بخصوص ممف االشتراؾ المتعمق بنظاـ التوثيق عمى اإلنترنت ).(SNDL
يـُـقـــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  200و 202مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  02ذو الحجة
عاـ  1436الموافق  16سبتمبر سنة  ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق

العاـ ،والمذكور أعاله ،يتـ تجاوز مقررات رفض منح التأشيرة الصادرة عف المجنة القطاعية لمصفقات
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،وعف لجنة الصفقات العمومية لمركز البحث في اإلعالـ العممي

والتقني والمتعمقة بمشروع نظاـ التوثيق عمى اإلنترنت لمسنة المالية  ،2016المرفقة بيذا المقرر.

المادة  :2يكمف مدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.

حـرر بالجزائر في  18سبتمبر 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الممحق

Avec TVA 7% dinars

Coût en dinars

466.077.058,61

3.521.398,24 $

67.779.857,69

63.345.661,39

478.601,76 $

288.392.232 ,18

269.525.450,64

1.802.528,00 €

118.529.342,42

110.775.086,38

836.950,00 $

IEEEXplore

63.997.282 ,08

59.810.544 ,00

400.000,00€

CARN revues

1.108.777.938 ,19

1.036.241.063,73

498.702.452,71

Ressources

Cout en devises

Science direct
Clinalkey ou
Empremïum

N°

Editeurs/ Diffuseurs
ELSEVIER

01

Springer link

Springer link Books
Springer matérials

Springer Protocols

02

Springer nature

Springer référence

0

71.376.771,11

0

0

504.000,00 $

66.707.262,72

5.340.950 $ +

Zmath

Library ACM IDigita

TSP
diffusion

WOW/ JRC/ESI

Thonson Reuters

03
04

CAIRN SA

05

TOTAUX

2.202.528 €

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُمقرر رقم  124مؤرخ  28سبتمبر  2017يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لجامعة البويرة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19جانفي سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  257المؤرخ في  28ماي ،2017المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾالميندسيف في اإلعالـ اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي.
يـُـقـــــرر

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ

اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي ،لمدة شير واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  2أكتوبر .2017

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28سبتمبر 2017

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أمير قاسم داودي
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ُمقرر رقم  125مؤرخ في  28سبتمبر  2017يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك مساعدي المكتبات الجامعية ،رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية لجامعة البويرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10مؤرخ في  5ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  259المؤرخ في  28ماي ،2017المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾمساعدي المكتبات الجامعية ،رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية.
يـُـقـــــرر

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله

يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ مساعدي المكتبات

الجامعية ،رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية  ،لمدة شير واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  2أكتوبر .2017

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28سبتمبر 2017

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُمقرر رقم  126مؤرخ في  28سبتمبر  2017يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس
الشيادة لاللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف لجامعة البويرة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19جانفي سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  256المؤرخ في  28ماي ،2017المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾالمتصرفيف ،رتبة متصرؼ.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

يـُـقـــــرر
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المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف ،رتبة

متصرؼ ،لمدة شير واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  2أكتوبر.2017

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28سبتمبر 2017

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية

أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُمقرر رقم  127مؤرخ في  28سبتمبر  2017يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك المنشطين الجامعيين ،رتبة منشط جامعي من المستوى األول لجامعة البويرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10مؤرخ في  5ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  258المؤرخ في  28ماي ،2017المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾالمنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.
يـُـقـــــرر

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012

والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ المنشطيف الجامعييف،
رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ ،لمدة شير واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  2أكتوبر.2017
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  28سبتمبر 2017
ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُمقرر رقم  128مؤرخ في  28سبتمبر  2017يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس
الشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب ،رتبة كاتب مديرية لجامعة البويرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

350

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19جانفي سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  260المؤرخ في  28ماي ،2017المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾالكتاب ،رتبة كاتب مديرية.

يـُـقـــــرر
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب ،رتبة كاتب
مديرية ،لمدة شير واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  2أكتوبر.2017
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  28سبتمبر 2017
ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــ
ـــــــ،،،،،،ــــــــ
ـــ،،،،،،ـــــ
ـ،،،،،،ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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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 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

قرارات ومقررات
فردية 1027
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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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* *-قرارات فردية *-* 1027

 بقرار رقـ  780المؤرخ في  8جويمية  ،2017يعيف السيد خموفي عبد الكريم ،في رتبة مدير بحث بمركز
البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.
 بقرار رقـ  781المؤرخ في  8جويمية  ،2017يعيف السيد جعفر جمول ،في رتبة مدير بحث بمركز تنمية
الطاقات المتجددة.
 بقرار رقـ  782المؤرخ في  8جويمية  ،2017يعيف السيد بوحادة يوسف ،في رتبة مدير بحث بمركز تنمية

الطاقات المتجددة.
 بقرار رقـ  783المؤرخ في  8جويمية  ،2017يعيف السيد عباس مراد ،في رتبة مدير بحث بمركز البحث
العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
 بقرار رقـ /290أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017تجدد عضوية السيد دبابش محمود بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "اليندسة المدنية ،الري ،التنمية المستدامة والبيئة" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.
 بقرار رقـ / 291أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017تجدد عضوية السيد ومان أحمد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "تييئة المحيط والري" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.
 بقرار رقـ / 292أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017يعيف السيد سعدون عاشور بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "المواد النصف الناقمة والمعدنية" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.
 بقرار رقـ / 293أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017تنيى مياـ السيد سنقوقة نور الدين بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "المواد النصف الناقمة والمعدنية" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.
 بقرار رقـ / 294أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017يعيف السيد زموري نور الدين بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "التصميـ المعماري ومماثمة األشكاؿ وأجواء اإلحياز" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.
 بقرار رقـ / 295أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017يعيف السيد حسيني مبروك بصفتو مدير مخبر تحت

عنواف "اليندية الميكانيكية" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.
 بقرار رقـ / 296أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017تعيف السيدة عايد فتيحة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف
"بيولوجيا وفيزيولوجيا األحياء" ،المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 بقرار رقـ /297أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017تجدد عضوية السيد عماري محمود بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الكيمياء الجزئية والبيئة" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.
 بقرار رقـ /298أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017تجدد عضوية السيدة عباس عتيقة ياسمين بصفتيا مديرة

مخبر تحت عنواف "المسانيات وعمـ اإلجتماع التعميمي والتعدد المغوي" ،المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة
ببوزريعة.
 بقرار رقـ / 299أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017يعيف السيد شيخي سميم بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
"مسؾ ،تصميـ وانجاز األنظمة المعقدة" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .2
 بقرار رقـ / 300أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017يعيف السيد بوطغان دمحم الطاىر بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "الصحة النفسية التربية الموىبة واإلبداع" ،المنشأ لدى جامعة البميدة .2
 بقرار رقـ / 301أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017تنيى مياـ السيدة بن يعقوب نعيمة بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنواف "الصحة النفسية التربية الموىبة واإلبداع" ،المنشأ لدى البميدة .2
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 بقرار رقـ / 302أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017تجدد عضوية السيد حميداتو عمي بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الدراسات األدبية والنقدية" ،المنشأ لدى جامعة البميدة .2

 بقرار رقـ / 303أ.ع المؤرخ في  24جويمية  ،2017تجدد عضوية السيد بدروني دمحم بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الدراسات السكانية ،الصحة والتنمية المستدامة في الجزائر" ،المنشأ لدى جامعة البميدة .2

 بقرار رقـ / 329أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017يعيف السيد عبيد دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "تفاعل
الشبكات والمحوالت واآلليات الكيربائية" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ / 330أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تنيى مياـ السيد رمضاني يوسف بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "تفاعل الشبكات والمحوالت واآلليات الكيربائية" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ /331أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017يعيف السيد بورعدة دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "المياه
والييدروميكانيؾ" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ / 332أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تنيى مياـ السيد عدة بدية العباس بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "المياه والييدروميكانيؾ" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ /333أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017يعيف السيد عطوش دمحم قاضي بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "اإلحصاء والعمميات العشوائية" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ / 334أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تنيى مياـ السيد لكصاسي عمي بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "اإلحصاء والعمميات العشوائية" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ /335أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017يعيف السيد لطرش عمي بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
"التنوع النباتي :محافظة وتثميف" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ /336أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تنيى مياـ السيد بن حسايني ىاشمي بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "اإلحصاء والعمميات العشوائية" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ /337أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تجدد عضوية السيد خير الدين دعيش بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الجماليات في الدراسات األدبية والنقدية" ،المنشأ لدى جامعة سطيف .2

 بقرار رقـ /338أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017يعيف السيد عبد المالك بومنجل بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "المثقافة العربية في األدب ونقده" ،المنشأ لدى جامعة سطيف .2

 بقرار رقـ /339أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017يعيف السيد سغير عبد الغني بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
" الري التطبيقي والبيئة " ،المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ /340أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تنيى مياـ السيد لبيض شعيب بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "الري التطبيقي والبيئة" ،المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ / 341أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تعيف السيدة سقال سميرة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف
"عمـ السموـ اإلحترافي" ،المنشأ لدى جامعة تممساف.

 بقرار رقـ /342أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تنيى مياـ السيدة غماري سمية بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "عمـ السموـ اإلحترافي" ،المنشأ لدى جامعة تممساف.

 بقرار رقـ / 343أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017يعيف السيد بودغن ستنبولي أمين بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "اليندسة الكيربائية لوىراف" ،المنشأ لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
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بقرار رقـ /344أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017يعيف السيد مختاري عبد هللا بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
"الديناميكية اليوائية والييدروليكية البحرية" ،المنشأ لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ / 345أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تجدد عضوية السيد قيرة إسماعيل بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "البحوث والدراسات اإلجتماعية" ،المنشأ لدى جامعة سكيكدة.
بقرار رقـ / 346أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تجدد عضوية السيد إدريس خوجة دمحم بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "دراسات فيزيائية وكيميائية" ،المنشأ لدى جامعة سعيدة.
بقرار رقـ /347أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017يعيف السيد عاللي عبد الرزاق بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
"الطائرات الموجية" ،المنشأ لدى جامعة البميدة .1
بقرار رقـ /348أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تجدد عضوية السيدة بمكحمة ىجيرة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "حماية وتثميف الموارد األقروبيولوجية" ،المنشأ لدى جامعة البميدة .1
بقرار رقـ /350أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تعيف السيدة بودريسة نعيمة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف
"نمذجة الظواىر العشوائية" ،المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي.
بقرار رقـ /351أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تنيى مياـ السيدة السعدي نجية بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "نمذجة الظواىر العشوائية" ،المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي.
بقرار رقـ /352أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تجدد عضوية السيد بممداني البشير بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "اليندسة الكيربائية والطاقات المتجددة" ،المنشأ لدى جامعة الشمف.
بقرار رقـ /353أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تجدد عضوية السيد بوسماحة الشيخ بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "تشريعات حماية النظاـ البيئي" ،المنشأ لدى جامعة تيارت.
بقرار رقـ /354أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تعيف السيدة فرشان لويزة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف
"عمـ النفس اإلجتماعي واآلفات اإلجتماعية" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر .2
بقرار رقـ /355أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تنيى مياـ السيد حماش الحسين بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "عمـ النفس اإلجتماعي واآلفات اإلجتماعية" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر .2
بقرار رقـ /356أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تجدد عضوية السيد حميدو دمحم كمال بصفتو مدير مخبر بحث
تحت عنواف "الميكانيؾ التطبيقية" ،المنشأ لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ /357أ.ع المؤرخ في  7أوت  ،2017تجدد عضوية السيد دغمان نور الدين بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "اآلليات واإلشارات" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.
بقرار رقـ  865المؤرخ في  20أوت  ،2017تعيف السيدة فحاص بدرة ،بصفة رئيس قسـ العالقات الخارجية
وتثميف نتائج البحث ،بمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
بقرار رقـ  866المؤرخ في  20أوت  ،2017تعيف السيدة طايبي نادية ،بصفة مدير قسـ البحث "الصحة"
لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
بقرار رقـ  867المؤرخ في  20أوت  ،2017تنيى مياـ السيد جزار بوعالم ،بصفة مدير قسـ البحث

"اإللكترونيؾ الدقيقة والنانو تكنولوجيا" لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 بقرار رقـ  868المؤرخ في  20أوت  ،2017يعيف السيد سميمان عبد الحميم ،بصفة مدير قسـ البحث
"اإللكترونيؾ الدقيقة والنانو تكنولوجيا" لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 بقرار رقـ  879المؤرخ في  13سبتمبر  ،2017تعيف السيدة حرحاد نادية ،بصفة رئيس قسـ برمجة مشاريع
البحث لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.
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 بمقرر رقـ  252المؤرخ في  3جويمية  ،2017يعيف السيد راحم مالك ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية ببجاية – القصر.

 بمقرر رقـ  253المؤرخ في  4جويمية  ،2017يعيف السيد مسعودان أحمد ،بصفة عميد كمية العموـ
اإلجتماعية واإلنسانية ،بالنيابة ،بجامعة ببرج بوعريريج.

 بمقرر رقـ  254المؤرخ في  4جويمية  ،2017تنيى مياـ مدير المركز الجامعي بتيسمسيمت ،بالنيابة ،التي
يمارسيا السيد أحمد لعتيقي.

 بمقرر رقـ  255المؤرخ في  4جويمية  ،2017يعيف السيد دحدوح عبد القادر ،بصفة مدير لممركز الجامعي
بتيسمسيمت ،بالنيابة.

 بمقرر رقـ  256المؤرخ في  4جويمية  ،2017يمنح لمسيد دحدوح عبد القادر ،بصفة مدير لممركز الجامعي
بتيسمسيمت ،بالنيابة ،وفي حدود صالحياتو تفويضا باإلمضاء بإسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر

بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  257المؤرخ في  4جويمية  ،2017يعيف السيد عالوي حميد ،بصفة عميد كمية المغة العربية وآدابيا
والمغات الشرقية ،بالنيابة ،بجامعة الجزائر.2

 بمقرر رقـ  259المؤرخ في  6جويمية  ،2017يعيف السيد جياللي المستاري ،بصفة مدير ،بالنيابة ،لمركز
البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.

 بمقرر رقـ  260المؤرخ في  6جويمية  ،2017يمنح لمسيد جياللي المستاري ،بصفة مدير ،بالنيابة ،لمركز
البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي ،وفي حدود صالحياتو تفويضا باإلمضاء بإسـ وزير

التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  261المؤرخ في  8جويمية  ،2017تنيى مياـ مدير المركز الجامعي بالبيض ،بالنيابة ،التي
يمارسيا السيد بوزياني مراحي.

 بمقرر رقـ  262المؤرخ في  8جويمية  ،2017يعيف السيد برايك سعدان إبراىيم خير الدين بصفة مدير لممركز
الجامعي البيض ،بالنيابة.

 بمقرر رقـ  263المؤرخ في  8جويمية  ،2017يمنح لمسيد برايك سعدان إبراىيم خير الدين ،بصفة مدير
لممركز الجامعي البيض ،بالنيابة ،وفي حدود صالحياتو تفويضا باإلمضاء بإسـ وزير التعميـ العالي والبحث

العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  264المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد بمحسين مراد بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص الطب الرياضة.

 بمقرر رقـ  265المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد غبروت بوجمعة بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص التشريح العاـ.

 بمقرر رقـ  266المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد فواتيح زوبير بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب األوبئة والطب الوقائي.
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 بمقرر رقـ  267المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد عداد بوزيد بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب أمراض النساء والتوليد.

 بمقرر رقـ  269المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد جنوحات كمال بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب المناعة.

 بمقرر رقـ  270المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد توراب جمال بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب العمل.

 بمقرر رقـ  271المؤرخ في  12جويمية ،2017
البيداغوجية الوطنية في تخصص طب الجراثيـ.

تعيف السيدة بن تشوالة شافية بصفتيا رئيسا لمجنة

 بمقرر رقـ  272المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد عتيق حسان بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب الكمى.

 بمقرر رقـ  273المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة غمري نادية بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب العيوف.
 بمقرر رقـ  274المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة بن بو عبد هللا مميكة بصفتيا رئيسا لمجنة
البيداغوجية الوطنية في تخصص طب األطفاؿ.

 بمقرر رقـ  275المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة لومي نجاة بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب الصيدلة العيادية.

 بمقرر رقـ  276المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد بوقريدة دمحم بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب الفيزيولوجيا العيادية والفحص الوظيفي لطب القمب والجياز التنفسي ولمنشاط.

 بمقرر رقـ  277المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد بن عثمان دمحم طيب بصفتو رئيسا لمجنة
البيداغوجية الوطنية في تخصص طب األمراض العقمية.

 بمقرر رقـ  278المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد غرناووت مرزاق بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب األمراض الصدرية والسل.

 بمقرر رقـ  279المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة حجاج اول فاطمة الزىراء بصفتيا رئيسا لمجنة
البيداغوجية الوطنية في تخصص طب الكيمياء العالجية.

 بمقرر رقـ  280المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة رزق هللا حسيبة بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص عمـ التسمـ.

 بمقرر رقـ  281المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة دباش سامية بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب األمراض وجراحة الفـ.

 بمقرر رقـ  282المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد منصوري دمحم بن سميمان بصفتو رئيسا لمجنة
البيداغوجية الوطنية في تخصص عمـ الصيدلة الصيدالنية.

 بمقرر رقـ  283المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد أحمد فواتيح نور الدين بصفتو رئيسا لمجنة
البيداغوجية الوطنية في تخصص طب تقويـ األسناف.

 بمقرر رقـ  284المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة بن حبيمس آسيا بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب جراحة العظاـ والرضوض.
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 بمقرر رقـ  285المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد فرجاوي عبد القادر بصفتو رئيسا لمجنة
البيداغوجية الوطنية في تخصص طب جراحة عظاـ الفؾ والوجو.

 بمقرر رقـ  286المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد بن دريد مسعود بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب الجراحة العامة.

 بمقرر رقـ  287المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد بمحاج رشيج بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص الطب الشرعي والقانوف الطبي واألخالقيات.
 بمقرر رقـ  288المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة محفود كيسمون حفيدة بصفتيا رئيسا لمجنة
البيداغوجية الوطنية في تخصص طب الجراحة البالستيكية واعادة التشكيل والتجميل وعمـ الحروؽ.

 بمقرر رقـ  289المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد بوزيان دمحم بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب تركيب األسناف.

 بمقرر رقـ  291المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد خمفات خير الدين بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب الفيزيولوجيا والفحص الوظيفي لمتمثيل الغذائي والتغذية.

 بمقرر رقـ  292المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة عجمي حياة بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب الطفيميات والفطريات.

 بمقرر رقـ  293المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد أرزقي دمحم بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية الوطنية
في تخصص طب األعصاب.

 بمقرر رقـ  294المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد نكموش دمحم بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب الكبد والجياز اليضمي.

 بمقرر رقـ  295المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد بن صابر واسيني بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص الطب الفيزيائي واعادة التكييف.

 بمقرر رقـ  296المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد رولة داود بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية الوطنية
في تخصص طب األمراض الداخمية.

 بمقرر رقـ  297المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة طبال صورية بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب األمراض المعدية.

 بمقرر رقـ  298المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة فضيل دليمة بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب داء السكر والغدد الصماء واألمراض األيضية.

 بمقرر رقـ  229المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد عباد محند الطيب بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب الدـ.

 بمقرر رقـ  301المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد نيبوش جمال الديف بصفتو رئيسا لمجنة
البيداغوجية الوطنية في تخصص طب األمراض القمبية.

 بمقرر رقـ  302المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة أوحيون وىيبة بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص التشريح المرضي.

 بمقرر رقـ  303المؤرخ في  12جويمية  ،2017يعيف السيد مراح عبد الاللي بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب الكيمياء المعدنية.
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 بمقرر رقـ  304المؤرخ في  12جويمية  ،2017تعيف السيدة شافاي نصيرة بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص عمـ األدوية.

 بمقرر رقـ  305المؤرخ في  18جويمية  ،2017يعيف السيد سيدىم يوسف بصفتو رئيس لجنة الصفقات
لمديرية الخدمات الجامعية وىراف–السانيا،

 بمقرر رقـ  306المؤرخ في  18جويمية  ،2017يعيف السيد يعقوبي بمعباس بصفتو رئيس لجنة الصفقات
لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية،

 بمقرر رقـ  307المؤرخ في  19جويمية  ،2017تنيى مياـ السيد شربال عبد القادر بصفتو مدير مركز
البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي ،بالنيابة ،لتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقـ  308المؤرخ في  19جويمية  ،2017تنيى مياـ السيد دخموش العربي بصفتو مدير المدرسة العميا
لممحاسبة والمالية بقسنطينة ،بالنيابة.

 بمقرر رقـ  309المؤرخ في  19جويمية  ،2017تنيى مياـ السيد ميمون مصطفى بصفة رئيس مشروع
المدرسة العميا لألشغاؿ العمومية بقسنطينة.

 بمقرر رقـ  310المؤرخ في  19جويمية  ،2017يعيف السيد ميمون مصطفى بصفة مدير ،بالنيابة ،لممدرسة
العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة.

 بمقرر رقـ  311المؤرخ في  19جويمية  ،2017يمنح لمسيد ميمون مصطفى بصفة مدير ،بالنيابة ،لممدرسة
العمية لممحاسبة والمالية بقسنطينة ،وفي حدود صالحياتو تفويضا باإلمضاء بإسـ وزير التعميـ العالي والبحث

العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  312المؤرخ في  19جويمية  ،2017تنيى مياـ السيد كوري لخضر بصفتو مدير المدرسة العميا
لمفالحة بمستغانـ ،بالنيابة.

 بمقرر رقـ  313المؤرخ في  19جويمية  ،2017يعيف السيد بودروة قدور بصفة مدير ،بالنيابة ،لممدرسة العميا
لمفالحة بمستغانـ.

 بمقرر رقـ  314المؤرخ في  19جويمية  ،2017يمنح لمسيد بودروة قدور بصفة مدير ،بالنيابة ،لممدرسة العميا
لمفالحة بمستغانـ ،وفي حدود صالحياتو تفويضا باإلمضاء بإسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر
بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  315المؤرخ في  19جويمية  ،2017تنيى مياـ السيد سنوسي بن عبو بصفتو مدير ،بالنيابة،
لممدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف.

 بمقرر رقـ  316المؤرخ في  19جويمية  ،2017تنيى مياـ السيد بن عصمان محفوظ بصفتو مدير المدرسة
العميا في عموـ التسيير بعنابة ،بالنيابة.

 بمقرر رقـ  317المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد بوكمي حسان بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص جراحة األطفاؿ.

 بمقرر رقـ  318المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد مجذوب ياسين بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص جراحة الصدر.

 بمقرر رقـ  319المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد بوضياف الحاج بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص جراحة القمب.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2017-

359

 بمقرر رقـ  320المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد ىادف يوسف بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص الكيمياء التحميمية.

 بمقرر رقـ  321المؤرخ في  20جويمية  ،2017تعيف السيدة بوزيان جميمة بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص عمـ األنسجة المدعمة لألسناف.

 بمقرر رقـ  322المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد حفاف الميدي بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص الطب النووي والتصوير الجزئي.

 بمقرر رقـ  323المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد حواسين سالم بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب العناية المركزة.

 بمقرر رقـ  324المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد بوعياد دمحم نجيب بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص جراحة األوعية.

 بمقرر رقـ  325المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد بوشاقور معمر بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص جراحة األعصاب.

 بمقرر رقـ  326المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد لونيسي مصطفى بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص جراحة الجياز البولي.

 بمقرر رقـ  327المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد بن يوسف دمحم بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص البيوفيزياء الطبية.

 بمقرر رقـ  328المؤرخ في  20جويمية  ،2017تعيف السيدة ياحي نادية بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب األذف واألنف والحنجرة.

 بمقرر رقـ  329المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد بوزيد كمال بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب األوراـ السرطانية.

 بمقرر رقـ  330المؤرخ في  20جويمية  ،2017تعيف السيدة جريدان آسيا بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص طب األمراض الجمدية والتناسمية.

 بمقرر رقـ  331المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد بوبريط مصطفى بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص التصوير الطبي وعمـ األشعة.

 بمقرر رقـ  332المؤرخ في  20جويمية  ،2017تعيف السيدة نبشي منصورية بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص البيوفيزياء الصيدالنية.

 بمقرر رقـ  333المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد شرفي إلياس بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص التخذير واإلنعاش.

 بمقرر رقـ  334المؤرخ في  20جويمية  ،2017يعيف السيد تومي فيصل بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص فيزيولوجية األعصاب والبحص الوظيفي لمجياز العصبي.

 بمقرر رقـ  335المؤرخ في  20جويمية  ،2017تعيف السيدة أوكريف سيام شافية بصفتيا رئيسا لمجنة
البيداغوجية الوطنية في تخصص العالج باألشعة واألوراـ السرطانية.

 بمقرر رقـ  336المؤرخ في  20جويمية  ،2017تعيف السيدة مخموفي دحو شافية بصفتيا رئيسا لمجنة
البيداغوجية الوطنية في تخصص طب المفاصل.
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 بمقرر رقـ  337المؤرخ في  20جويمية  ،2017تعيف السيدة سماتي دليمة بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص عمـ األعشاب الطبية والنباتات الالزىرية.

 بمقرر رقـ  338المؤرخ في  20جويمية  ،2017تعيف السيدة حجوج وىيبة بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص الييدرولوجيا وعموـ األغذية.

 بمقرر رقـ  339المؤرخ في  20جويمية  ،2017تعيف السيدة بوغنجيوة نادية بصفتيا رئيسا لمجنة البيداغوجية
الوطنية في تخصص عمـ الصيدلة.

 بمقرر رقـ  340المؤرخ في  24جويمية  ،2017يعيف السيد بمغول فتحي بصفة مدير معيد التربية البدنية
والرياضية ،بالنيابة ،بجامعة الجزائر .3

 بمقرر رقـ  341المؤرخ في  24جويمية  ،2017يعيف السيد ريحان الشريف بصفة مدير ،بالنيابة ،لممدرسة
العميا في عموـ التسيير بعنابة.

 بمقرر رقـ  342المؤرخ في  24جويمية  ،2017يمنح لمسيد ريحان الشريف بصفة مدير المدرسة العميا في

عموـ التسيير بعنابة ،بالنيابة ،وفي حدود صالحياتو تفويضا باإلمضاء بإسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي

كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  343المؤرخ في  24جويمية  ،2017يعيف السيد بوديس عبد الحكيم بصفة عميد كمية العموـ،
بالنيابة ،لجامعة الجزائر .1

 بمقرر رقـ  344المؤرخ في  24جويمية  ،2017يعيف السيد بن شيخ ىواري بصفة مدير ،بالنيابة ،لممدرسة
العميا لإلقتصاد بوىراف.

 بمقرر رقـ  345المؤرخ في  24جويمية  ،2017يمنح لمسيد بن شيخ ىواري بصفة مدير المدرسة العميا
لإلقتصاد بوىراف ،بالنيابة ،وفي حدود صالحياتو تفويضا باإلمضاء بإسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي
كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  346المؤرخ في  25جويمية  ،2017يعيف السيد خوجة دمحم بصفة عميد كمية العموـ السياسية
والعالقات الدولية ،بالنيابة ،بجامعة الجزائر .3

 بمقرر رقـ  347المؤرخ في  25جويمية  ،2017تعيف السيدة طبيبل دورية ياسمينة بصفة نائب مدير ،مكمف
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج،

بالنيابة ،بجامعة الجزائر .3

 بمقرر رقـ  348المؤرخ في  25جويمية  ،2017يعيف السيد بن حاج الطاىر دمحم ،بصفة عميد كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،بجامعة مميانة ،بالنيابة.

 بمقرر رقـ  349المؤرخ في  26جويمية  ،2017يعيف السيد سيد رشيد بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية الوطنية
في تخصص عمـ حفع األسناف وعالجيا.

 بمقرر رقـ  350المؤرخ في  30جويمية  ،2017تمغى أحكاـ المقرر رقـ  99المؤرخ في  01مارس 2017
المتضمف تفويض باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي لمسيد بميفة بومدين كآمر بالصرؼ لمديواف

الوطني لمخدمات الجامعية.

 بمقرر رقـ  351المؤرخ في  30جويمية  ،2017يعيف السيد بوكميخة فاروق بصفة مدير عاـ ،بالنيابة ،لمديواف
الوطني لمخدمات الجامعية.
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 بمقرر رقـ  352المؤرخ في  30جويمية  ،2017يمنح لمسيد بوكميخة فاروق ،مدير عاـ ،بالنيابة ،لمديواف
الوطني لمخدمات الجامعية ،وفي حدود صالحياتو تفويضا باإلمضاء بإسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي

كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  354المؤرخ في  1أوت  ،2017يعيف السيد بوبعاية البشير بصفة أميف عاـ لجامعة المسيمة،
بالنيابة.

 بمقرر رقـ  355المؤرخ في  1أوت  ،2017تنيى مياـ السيد دلندة عيسى بصفة نائب مدير جامعة وىراف،1
بالنيابة ،مكمف بالتنمية واإلستشراؼ والتوجيو.

 بمقرر رقـ  356المؤرخ في  1أوت  ،2017يعيف السيد حمو أحمد بصفة نائب مدير جامعة وىراف ،1بالنيابة،
مكمف بالتنمية واإلستشراؼ والتوجيو.

 بمقرر رقـ  357المؤرخ في  1أوت  ،2017تعيف السيدة إالس نادية بصفة نائب مدير لمتجييزات ،بالنيابة،
بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

 بمقرر رقـ  358المؤرخ في  1أوت  ،2017يمنح السيدة إالس نادية بصفة نائب مدير لمتجييزات ،بالنيابة،
بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،وفي حدود صالحياتيا تفويضا باإلمضاء بإسـ وزير

التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  359المؤرخ في  3أوت  ،2017يعيف السيد سماحي الشيخ بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية بالبيض.

 بمقرر رقـ  361المؤرخ في  21أوت  ،2017تنيى مياـ السيد العفري دمحم بصفة مدير معيد العموـ البيطرية،
بجامعة البميدة ،1بناء عمى طمبو.

 بمقرر رقـ  362المؤرخ في  21أوت  ،2017يعيف السيد منواري دمحم نبيل بصفة مدير معيد العموـ البيطرية،
بجامعة البميدة  ،1بالنيابة.

 بمقرر رقـ  363المؤرخ في  24أوت  ،2017تنيى مياـ السيد رمضاني لعال بصفة عميد كمية العموـ
اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،بجامعة األغواط ،بالنيابة ،بناء عمى طمبو.

 بمقرر رقـ  364المؤرخ في  24أوت  ،2017يعيف السيد جمول بن قشوة بصفة عميد كمية العموـ اإلقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير ،بجامعة األغواط ،بالنيابة.

 بمقرر رقـ  365المؤرخ في  6سبتمبر ،2017يعيف السيد عمي عبد هللا بصفة عميد كمية العموـ اإلقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير ،بالنيابة ،بجامعة الجزائر.3

 بمقرر رقـ  366المؤرخ في  7سبتمبر ،2017تنيى مياـ السيد ناصر خريسي بصفة عميد كمية عموـ األرض،
بجامعة عنابة.

 بمقرر رقـ  367المؤرخ في  7سبتمبر ،2017يعيف السيد جابري العربي بصفة عميد كمية عموـ األرض،
بالنيابة ،بجامعة عنابة.

 بمقرر رقـ  368المؤرخ في  7سبتمبر ،2017تنيى مياـ السيد بوكعباش عبد الحميد بصفة عميد كمية اآلداب
والمغات ،بالنيابة ،بجامعة جيجل.

 بمقرر رقـ  369المؤرخ في  7سبتمبر ،2017يعيف السيد مومني بوزيد بصفة عميد كمية اآلداب والمغات،
بالنيابة ،بجامعة جيجل.
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 بمقرر رقـ  370المؤرخ في  13سبتمبر  ،2017تعيف السيدة ميدان ليمى بصفة عميد كمية اآلداب والمغات،
بالنيابة ،بجامعة خميس مميانة.

 بمقرر رقـ  371المؤرخ في  13سبتمبر  ،2017يعيف السيد ىني منصور محفوظ بصفة أميف عاـ ،بالنيابة،
لجامعة الشمف.

 بمقرر رقـ  372المؤرخ في  13سبتمبر  ،2017تنيى مياـ السيد شيبان دمحم بصفة نائب مدير مكمف
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي ،وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج،

بجامعة البويرة ،إلحالتو عمى التقاعد.

 بمقرر رقـ  373المؤرخ في  13سبتمبر  ،2017تنيى مياـ السيد عرباوي أحسن بصفة عميد كمية العموـ
والعموـ التطبيقية ،بجامعة البويرة ،لتكميفو بميمة أخرى.

 بمقرر رقـ  374المؤرخ في  13سبتمبر  ،2017يعيف السيد عرباوي أحسن بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف
العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي ،وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج ،بالنيابة،

بجامعة البويرة.

 بمقرر رقـ  375المؤرخ في  13سبتمبر  ،2017يعيف السيد بن عباس عبد الرحيم ،بصفة عميد كمية العموـ
والعموـ الدقيقة ،بالنيابة ،بجامعة البويرة.

 بمقرر رقـ  376المؤرخ في  13سبتمبر  ،2017تنيى مياـ السيد جالوي دمحم بصفة عميد كمية اآلداب
والمغات ،بجامعة البويرة ،بناء عمى طمبو.

 بمقرر رقـ  377المؤرخ في  13سبتمبر  ،2017يعيف السيد سعدون سالم بصفة عميد كمية اآلداب والمغات،
بالنيابة ،بجامعة البويرة،

 بمقرر رقـ  378المؤرخ في  14سبتمبر  ،2017تنيى مياـ السيد عبد الحميد قريدش بصفة نائب مدير،
مكمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية ،بجامعة مستغانـ ،لتكميفو بوظيفة
أخرى.

 بمقرر رقـ  379المؤرخ في  14سبتمبر  ،2017تعيف السيدة بن ودنين ىجيرة بصفة نائب مدير مكمفة
بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية ،بالنيابة ،بجامعة مستغانـ.
 بمقرر رقـ  380المؤرخ في  18سبتمبر  ،2017يعيف السيد بن توري منصور بصفة رئيس لجنة الصفقات
لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر الوسطى.

 بمقرر رقـ  381المؤرخ في  18سبتمبر  ،2017يعيف السيد بن توري منصور بصفة رئيس لجنة الصفقات
لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرؽ.
 بمقرر رقـ  382المؤرخ في  18سبتمبر  ،2017تنيى مياـ السيد ممفوف صالح الدين بصفة عميد كمية
اآلداب والمغات ،بالنيابة ،لجامعة خميس مميانة.

 بمقرر رقـ  383المؤرخ في  18سبتمبر  ،2017تنيى مياـ السيد شاىر أحمد بصفة أميف عاـ ،بالنيابة،
لجامعة الشمف ،إلحالتو عمى التقاعد.

 بمقرر رقـ  385المؤرخ في  19سبتمبر  ،2017تنيى مياـ السيد غراف نور الدين بصفة نائب مدير مكمف
بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج،

بجامعة أـ البواقي ،بناء عمى طمبو.
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 بمقرر رقـ  386المؤرخ في  19سبتمبر  ،2017يعيف السيد بركاني وليد بصفة نائب مدير المكمف بالتكويف
العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج ،بالنيابة،

بجامعة أـ البواقي.

 بمقرر رقـ  404المؤرخ في  28سبتمبر  ،2017يعيف السيد عيادي كمال الدين بصفة عميد كمية
التكنولوجيات الحديثة لإلعالـ واإلتصاؿ ،بالنيابة ،بجامعة ورقمة.

 بمقرر رقـ  405المؤرخ في  28سبتمبر  ،2017تنيى مياـ السيد بن صايبي محمود ،بصفة مدير لممدرسة
الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية.

 بمقرر رقـ  406المؤرخ في  28سبتمبر  ،2017تنيى مياـ السيدة مقيدش فوزية بصفة نائب مدير مكمف
بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط والتظاىرات العممية بجامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،لتكميفيا
بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقـ  407المؤرخ في  28سبتمبر  ،2017تعيف السيدة مقيدش فوزية بصفة مديرة ،بالنيابة ،لممدرسة
الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية.

 بمقرر رقـ  408المؤرخ في  28سبتمبر  ،2017يمنح السيدة مقيدش فوزية ،بصفة مديرة ،بالنيابة ،لممدرسة
الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية ،وفي حدود صالحياتيا تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث

العممي كآمر بالصرؼ.
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