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يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2016أفريل  02المؤرخ في  193يعدل القرار رقم  2017أكتوبر  19مؤرخ في  987قرار رقم  -

 127 ...................................................................................ألشغال العموميةمجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا ل
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2016ماي  22المؤرخ في   466، يعدل القرار رقم  2017أكتوبر  19مؤرخ في  988قرار رقم  -

 128 ..............................................................................................مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمفالحة
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2016افريل  19المؤرخ في   274، يعدل القرار رقم  2017أكتوبر  19مؤرخ في  989قرار رقم  -
 129 ..................................................................................ساحلمجمس إدارة المدرسة العميا لعموم البحر وتييئة ال

المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017أكتوبر  23مؤرخ في  1016قرار رقم  -
 130 ..............................................................................................................التحاليل الفيزيائية والكيميائية

الذي يحدد القائمة االسمية  2016أكتوبر  11المؤرخ في  1610، يعدل القرار رقم 2017أكتوبر  23مؤرخ في  1017قرار رقم  -
 131 ............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

بجامعة  عمم النفس وعموم التربية مجمس كمية يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017أكتوبر  23مؤرخ في  1018 قرار رقم -
 132 ..................................................................................................................................2قسنطينة

العموم االقتصادية والتجارية وعموم مجمس كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء،2017أكتوبر  23مؤرخ في  1019 قرار رقم -
 134 ................................................................................................................2قسنطينةبجامعة  التسيير

التكنولوجيات الحديثة لممعمومات مجمس كمية  عضاءيحدد القائمة االسمية أل، 2017أكتوبر  23مؤرخ في  1020 قرار رقم -
 135 ...............................................................................................................2قسنطينةبجامعة  واالتصال

بجامعة  العموم اإلنسانية واالجتماعيةمجمس كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017أكتوبر  23مؤرخ في  1021 قرار رقم -
 136 ..................................................................................................................................2قسنطينة

 138 ..............................جامعة التكوين المتواصلااللتحاق ب ، يحدد ميام وشروط2017أكتوبر  23 مؤّرخ في 1022قرار رقم  -
الخاصة بأسالك المستخدمين اإلداريين، التقنيين،  يتضمن تجديد تشكيمة المجنة المركزية لمطعن 2017أكتوبر  23قرار مؤرخ في  -
 139 .......................................................عوان المصالح ومستخدمي دعم البحث لدى وزارة التعميم العالي والبحث العمميأ
أسالك المستخدمين اإلداريين، التقنيين، يتضمن تجديد تشكيمة المجنة المركزية لمطعن الخاصة ب 2017أكتوبر  23قرار مؤرخ في  -

 141 .......................................................أعوان المصالح ومستخدمي دعم البحث لدى وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 143 .................................رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي، يتضمن 2017أكتوبر  24مؤرخ في  1023قرار رقم  -
 145 .................................رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي، يتضمن 2017أكتوبر  24مؤرخ في  1024قرار رقم  -
 146 .................................رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي، يتضمن 2017أكتوبر  24مؤرخ في  1025قرار رقم  -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015فيفري  3المؤرخ في  40، يعدل القرار رقم 2017أكتوبر  24مؤرخ في  1026قرار رقم  -

 147 .......................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدل
مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2017أكتوبر  24مؤرخ في  1027قرار رقم  -

 148 ....................................................................................................................................بتممسان
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2016افريل  02المؤرخ في  191، يعدل القرار رقم 2017أكتوبر  24مؤرخ في  1028قرار رقم  -

 150 ...........................................................................................مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز  ألعضـاء، يحدد القائمة االسمية 2017أكتوبر  30مؤرخ في  1029رقم قرار  -

 151 ..................................................................................................................تممسان -الجامعي لمغنية
لمعيد الحقوق والعموم السياسية  المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2017أكتوبر  30مؤرخ في  1030رقم  قرار -

 152 .........................................................................................................تممسان -بالمركز الجامعي لمغنية
المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز  ألعضـاء، يحدد القائمة االسمية 2017أكتوبر  30مؤرخ في  1031 قرار رقم -

 153 ..................................................................................................................تممسان -الجامعي لمغنية
لمعيد العموم االقتصادية والتجارية  المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2017أكتوبر  30مؤرخ في  1032قرار رقم  -

 154 ........................................................................................تممسان -وعموم التسيير بالمركز الجامعي لمغنية
العميا مدرسة لقسم الطور الثاني بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2017أكتوبر  30ؤرخ في م 1033قرار رقم  -

 156 .....................................................................................................................إلدارة األعمال بتممسان
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الذي يحدد القائمة االسمية  2016أفريل  10المؤّرخ في  225، يعّدل القرار رقم 2017أكتوبر  30مؤرخ في  1034قرار رقم  -
 157 ..........................وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف التربية البدنية والرياضية بجامعة المجمس العممي لمعيد ألعضاء

 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2016 نوفمبر 6المؤرخ في  1661يعدل القرار رقم ، 2017كتوبر أ 30مؤرخ في  1035قرار رقم  -
 158 ..............................................................................................المدية، المعدلألعضاء مجمس إدارة جامعة 

بجامعة معيد عمم المكتبات والتوثيق مجمس  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017أكتوبر  30مؤرخ في  1036 قرار رقم -
 159 ..................................................................................................................................2قسنطينة

معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية مجمس  القائمة االسمية ألعضاء يحدد، 2017أكتوبر  30مؤرخ في  1037 قرار رقم -
 160 ..............................................................................................................2قسنطينةبجامعة  والرياضية

 161 .....الخدمات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة الجزائـر وسـط.. يتضمن تجديد تشكيمة لجنة 2017أكتوبر  31قرار مؤرخ في  -
 162 ..............ـالمـةڤلدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة  يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017أكتوبر  31قرار مؤرخ في  -
 163 .............ة الخدمات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة سعيـدةيتضمن تجديد تشكيمة لجن 2017أكتوبر  31قرار مؤرخ في  -
 164 ....يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسـة العميـا فـي التكنولوجيـات الصناعيـة عنابـة 2017أكتوبر  31قرار مؤرخ في  -
 165 .......1يمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كميـة العمـوم الدقيقـة والتطبيقيـة جامعـة وىـرانيتضمن تجديد تشك 2017أكتوبر  31قرار مؤرخ في  -
يحدد القائمة االسمية  2017فيفري  21المؤرخ في  223، يعدل القرار رقم 2017نوفمبر  01مؤرخ في  1044قرار رقم  -

 166 ...........................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية
الذي يحدد القائمة االسمية  2016 أفريل 13المؤرخ في  242يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  01مؤرخ في  1045قرار رقم  -

 167 ................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة سوق أىراس
يحدد القائمة اإلسمية  الذي 2015جوان  7المؤرخ في  220، يعدل القرار رقم 2017نوفمبر  01مؤرخ في  1046قرار رقم  -

 169 ........................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدل
المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2017نوفمبر  01المؤرخ في  1047قرار رقم  -

 170 .............................................................................................................................بجامعة غرداية
الحقوق والعموم  لقسم الحقوق بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017نوفمبر  01مؤرخ في  1048قرار رقم  -

 171 ..................................................................................................................السياسية بجامعة غرداية
 172 ....، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة غرداية2017نوفمبر  01مؤرخ في  1049قرار رقم  -
 173 ..والتكنولوجيا بجامعة غرداية ية العموم، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكم2017نوفمبر  01مؤرخ في  1050قرار رقم  -
العموم  لقسم العموم اإلنسانية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017نوفمبر  01مؤرخ في  1051قرار رقم  -

 174 .....................................................................................................االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية
المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2017نوفمبر  01مؤرخ في  1052قرار رقم  -

 175 .............................................................................................................................بجامعة غرداية
الحقوق والعموم  لقسم الحقوق بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017نوفمبر  01مؤرخ في  1053قرار رقم  -

 176 .....................................................................................................تيارت -السياسية بجامعة ابن خمدون 
الحقوق  لقسم العموم السياسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017نوفمبر  01مؤرخ في  1054قرار رقم  -

 178 ............................................................................................تيارت -والعموم السياسية بجامعة ابن خمدون 
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية 2017نوفمبر  01مؤرخ في  1055قرار رقم  -

 179 ................................................................................................................تيارت -بجامعة ابن خمدون 
 180 .....يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسـة العميـا لألساتـذة ببوزيعـة الجزائر. 2017نوفمبر  05قرار مؤرخ في  -
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يحدد القائمة االسمية  2016جويمية  26المؤرخ في  886، يعدل ويتمم القرار رقم 2017نوفمبر  07مؤرخ في  1056قرار رقم  -
 181 ......................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة

ائمة يحدد الق ،2015ديسمبر  17المؤرخ في  1252يعدل ويتمم القرار رقم  2017نوفمبر  07مؤرخ في  1057قرار رقم  -
 182 .......................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران، المعدل

الذي يحدد القائمة االسمية  2017فيفري  02المؤرخ في  162، يعدل القرار رقم 2017نوفمبر  07مؤرخ في  1058قرار رقم  -
 183 ..................................................................إدارة المركز الجامعي بمغنية )والية تممسان(، المعدل ألعضاء مجمس

 184 .........................المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة ، يتضمن تعيين أعضاء2017نوفمبر  08المؤرخ في  1059قرار رقم  -
الذي يحدد القائمة  2015نوفمبر   26المؤرخ في 1194يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  08مؤرخ في  1060قرار رقم  -

 185 .....................................................................................، المعدلتيارت اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016جانفي  19المؤرخ في  50رقم  ، يعدل القرار2017مبر نوف 08مؤرخ في  1061قرار رقم  -

 186 .............................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس، المعدل
الذي يحدد القائمة االسمية  2017جانفي  03المؤرخ في  10القرار رقم  ،  يعدل2017نوفمبر  09مؤرخ في  1062قرار رقم  -

 188 ....................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة، المعدل
الذي يحدد القائمة االسمية  2016افريل  19المؤرخ في  275، يعدل قرار رقم 2017نوفمبر  09مؤرخ في  1063قرار رقم  -

 189 .......................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(، المعدل
 189 ....بجايةبجامعة  الحقوق والعموم السياسيةس كمية يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجم، 2017نوفمبر  09مؤرخ في  1064قرار رقم  -
يحدد القائمة اإلسمية  الذي 2015جوان  7المؤرخ في  220، يعدل القرار رقم 2017نوفمبر  13مؤرخ في  1065قرار رقم  -

 191 ........................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدل
 192 .......، يتضمن تعيين أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة2017نوفمبر  13ي المؤّرخ ف 1066قرار رقم  -
سمية يحدد القائمة اال 2017جويمية  8المؤرخ في  775، يعدل القرار رقم 2017نوفمبر  14مؤرخ في  1067 قرار رقم -

 193 .......................................................................2سطيفبجامعة  الحقوق والعموم السياسيةألعضاء مجمس كمية 
يحدد القائمة االسمية  2017 جويمية 8المؤرخ في  774يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  14مؤرخ في  1068قرار رقم  -

 195 ....................................................................2سطيفبجامعة اإلنسانية واالجتماعية  العمومألعضاء مجمس كمية 
إنشاء األقسام  والمتضمن  2012ديسمبر  16المؤرخ في  472، يعدل القرار رقم 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1069 قـــرار رقم -

 196 .........................................................................................غردايةى جامعة لداآلداب والمغات المكونة لكمية 
والمتضمن إنشاء  2012ديسمبر  16المؤرخ في  469، يعدل ويتمم القرار رقم 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1070رقم  قـــرار -

 197 ............................................................................غردايةلدى جامعة ا العموم والتكنولوجيلكمية  المكونة األقسام
 198 ...غردايةلدى جامعة العموم االجتماعية واإلنسانية المكونة لكمية  إنشاء األقسام، يتضمن 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1071 قـــرار رقم -
والمتضمن إنشاء األقسام   2009 ديسمبر 3المؤرخ في  321يتمم القرار رقم ، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1072قـــرار رقم  -

 199 .....................................................ورقمة التجارية لدى جامعةالعموم المكونة لكمية العموم االقتصادية وعموم التسيير و 
والمتضمن إنشاء األقسام   2012أكتوبر  24المؤرخ في  352يتمم القرار رقم ، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1073قـــرار رقم  -

 199 .......................................................2قسنطينة المكونة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة
الذي يحدد القائمة االسمية  2015أفريل  30المؤرخ في  184ر رقم يعدل القرا، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1077قرار رقم  -

 200 ............................................................................................المسيمة، المعدل ألعضاء مجمس إدارة جامعة
ية الذي يحدد القائمة اإلسم 2016 أفريل  17في لمؤرخ ا 278يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1078قرار رقم  -

 201 ....................................................................................................2ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2015 أفريل 26المؤرخ في  178يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1079قرار رقم  -

 202 .............................................................................................، المعدلألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة
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 203 ..........................................................، يتضمن تخصيص حافمة نقل2017نوفمبر  15مؤرخ في  1080قرار رقم  -
ىندسة الطرائق بكمية العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2017نوفمبر  15 مؤرخ في 383قرار رقم  -

 204 ..............................................................................سوق أىراس -والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية
اليندسة الكيربائية بكمية العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2017نوفمبر  15مؤرخ في  384رقم قـرار  -

 205 ..............................................................................سوق أىراس -والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية
الرياضيات واإلعالم األلي بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2017نوفمبر  15مؤرخ في  385رقم قـرار  -

 206 .......................................................................سوق أىراس -العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية
اليندسة الميكانيكية بكمية  لقسم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017نوفمبر  15مؤرخ في  386رقم قـرار  -

 207 .......................................................................سوق أىراس -العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية
اليندسة المدنية بكمية العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2017نوفمبر  15مؤرخ في  387رقم قـرار  -

 209 ..............................................................................سوق أىراس -والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية
عموم المادة بكمية العموم  لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017نوفمبر  15مؤرخ في  388رقم قـرار  -

 210 ..............................................................................سوق أىراس -والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية
الحقوق بكمية الحقوق والعموم  لقسم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017نوفمبر  15مؤرخ في  389قم ر قـرار  -

 211 .................................................................................سوق أىراس -السياسية بجامعة دمحم الشريف مساعدية
العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم ة ـكّميل يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2017نوفمبر  15رخ في مؤ  390رقم قـرار  -

 212 .........................................................................................................سوق أىراس -الشريف مساعدية
العميا في عموم التغذية لممدرسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017نوفمبر  15 في مؤرخ 391 قرار رقم -

 213 ........................................................................................................................والصناعات الغذائية
أوت  20ألعضاء المجمس العممي لجامعة  ، يحـّدد القائمـة االسمية2017نوفمبر  15 مؤرخ في 393م رقرار رقم قـرار ــق -

 214 ...........................................................................................................................سكيكدة -1955
 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2015أفريل  21المؤرخ في  169يعدل القرار رقم ، 2017وفمبر ن 16مؤرخ في  1081قرار رقم  -

 216 ...............................................................................................، المعدلألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015فيفري  3المؤرخ في  40، يعدل القرار رقم 2017نوفمبر  16مؤرخ في  1082قرار رقم  -

 217 .......................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدل
 218 .....األقسام المكونة لممدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل، يتضمن إنشاء 2017نوفمبر  16مؤرخ  في  1083قرار رقم  -
يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى معيـد الصيانـة واألمـن الصناعـي جامعـة  2017نوفمبر  16قرار مؤرخ في  -

 219 .....................................................................................................................................2وىـران
 220 ......لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة خنشمـة يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017نوفمبر  16قرار مؤرخ في  -
 221 ..... ات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة بـرج بوعريريـجيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدم 2017نوفمبر  16قرار مؤرخ في  -
أستاذ مساعد  يتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات من أجل االلتحاق برتبة، 2017نوفمبر  20مؤرخ في  1084 قرار رقم -

 222 ..........................................................................................................................استشفائي جامعي
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016جوان  02المؤرخ في  542، يعدل القرار رقم 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1085قرار رقم  -

 239 ................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران،المعدل
 240 .......لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر المكونة األقسام إنشاء ، يتضمن2017نوفمبر  22مؤرخ في  1086رقم  قـــرار -
 241 ...................اسات العميا التجاريةلمدرسة الدر  المكونة األقسام إنشاء ، يتضمن2017نوفمبر  22مؤرخ في  1087رقم  قـــرار -
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 قائمة االسميةالمحّدد لم 2016جوان  20المؤرخ في  716، يعّدل القرار رقم 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1089رقم قـرار  -
 242 ..................احلالوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الس مدرسةباللقسم األقسام التحضيرية لعموم البحـر  المجنة العممية ألعضاء

الوطنية العميا لعموم المجمس العممي لممدرسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1090قرار رقم  -
 243 .............................................................................................................................عنابة-التسيير

 244 ...العميا لإلعالم اآللي ةلممدرسة الوطنيالمجمس العممي  د القائمة االسمية ألعضاءيحدّ ، 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1091 مـرار رقـق -
مدرسة باللقسم التكوين التحضيري  المجنة العممية لقائمة االسمية ألعضاء، يحّدد ا2017نوفمبر  22مؤرخ في  1092قرار رقم  -

 246 ..............................................................................................................العميا إلدارة األعمال بتممسان
 247 ...األعمال بتممسانالعميا إلدارة ألعضاء المجمس العممي لممدرسة  يحدد القائمة االسمية، 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1093قرار رقم  -
 248 ....1يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كميـة اآلداب والفنـون جامعـة وىـران 2017نوفمبر  26قرار مؤرخ في  -
لجنة الخدمات  ، المتضمـن تجديد تشكيمة2015أكتوبر  22يتضمن تعديل قرار المؤرخ في  2017نوفمبر  26قرار مؤرخ في  -

 249 ..........................................والتجارية وعموم التسيير تممسان االقتصاديةالمدرسة التحضيرية في العموم ماعية لدى االجت
 250 ....يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسـة الوطنية العميـا لمتكنولوجيا الجزائر 2017نوفمبر  27قرار مؤرخ في  -
 مدرسةلقسم البيئة والتييئة بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2017نوفمبر  28مؤرخ في  1094قرار رقم  -

 251 ................................................................................................الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
 مدرسةلقسم التكوين التحضيري بال المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ل2017نوفمبر  28مؤرخ في  1095ار رقم قر  -

 252 ........................................................................................................العميا في العموم التطبيقية بتممسان
العميا  مدرسةلقسم الطور الثاني بال المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ل2017نوفمبر  28مؤرخ في  1096رار رقم ق -

 253 ..............................................................................................................في العموم التطبيقية بتممسان
الذي يحدد القائمة  2016فيفري  13المؤرخ في  82، يعدل ويتمم القرار رقم 2017ديسمبر  03مؤرخ في  1100قرار رقم  -

 254 ..................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلقتصاد بوىران، المعدل
يحدد القائمة االسمية  2016أفريل  02المؤرخ في  193، يعدل القرار رقم 2017ديسمبر  03مؤرخ في  1101قرار رقم  -

 255 .................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية،المعدل
الذي يحدد القائمة  2016أكتوبر  11المؤرخ في  1610، يعدل القرار رقم 2017 ديسمبر 04مؤرخ في  1102قرار رقم  -

 256 .........................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض، المعدل
 257 ................الغربدة رئيس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة يتضمن تجديد عي 2017ديسمبر  04 مؤرخ في1103  قرار رقم -
 258 .......................يتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط 2017ديسمبر  04 مؤرخ في 1104رقم قرار  -
 258 ...............ة لمجامعات لمنطقة الشرق يتضمن تجديد عيدة رئيس الندوة الجيوي 2017ديسمبر  04 مؤرخ في 1105 قرار رقم -
 في والتقني العممي البحث لمركز العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2017ديسمبر  04 في مؤرخ 1106 قرار رقم -

 259 ..........................................................................................................والثقافي اإلجتماعي اإلنسان عمم
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2017أفريل  18المؤرخ في  453، يعدل القرار رقم 2017ديسمبر  04مؤرخ في  1107قرار رقم  -

 260 .........................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة، المعدل
يحدد القائمة االسمية  2016افريل  19المؤرخ في   274، يعدل القرار رقم 2017ديسمبر  04مؤرخ في  1108قرار رقم  -

 261 ...............................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لعموم البحر وتييئة الساحل، المعدل
 2018-2017بعنوان الّسنة الجامعية  يتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة، 2017ديسمبر  05 المؤّرخ في 1109 قرار رقم -

 263 ............................................................................................................لقبةبا لألساتذة العمياالمدرسة ب
 2018-2017بعنوان الّسنة الجامعية  يتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة، 2017ديسمبر  05مؤّرخ في ال 1110قرار رقم  -

 264 .........................................................................................................ببوزريعة لألساتذة ايالمدرسة العمب
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 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2017 فيفري  21المؤرخ في  224يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  06مؤرخ في  1111رقم  قرار -
 265 ..............................................................................................خنشمة، المعدل ألعضاء مجمس إدارة جامعة

الذي يحدد القائمة  2015اكتوبر  25المؤرخ في  1113، يعدل القرار رقم 2017ديسمبر  06ؤرخ في م 1112قرار رقم  -
 266 ...............................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم، المعدل

لدى المدرسة التحضرية في عموم الطبيعة  إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعيةيتضمن  2017ديسمبر  06قرار مؤرخ في  -
 267 ..............................................................................................................................والحياة وىـران

الذي يحدد القائمة اإلسمية  2017 جويمية أولالمؤرخ في  759يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  10مؤرخ في  1113 قرار رقم -
 268 .....................................................................................................2ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة

يحدد القائمة االسمية  2016ماي  24المؤرخ في   475القرار رقم  ، يعدل 2017ديسمبر  10مؤرخ في  1114قرار رقم  -
 269 ...................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة

 270 ...........ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتسمسيمت ، يحدد القائمة االسمية2017ديسمبر  10مؤرخ في  1115قرار رقم  -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015أفريل  21المؤرخ في  171يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  10مؤرخ في  1116قرار رقم  -

 271 ...............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة، المعدل
إنشاء األقسام  والمتضمن 2002غشت  5المؤرخ في  168، يتمم القرار رقم 2017ديسمبر  12مؤرخ في  1118رقم  قـــرار -

 272 .......................................................................................بومرداس، المتمملدى جامعة العموم المكونة لكمية 
، الذي يحدد القائمة 2016ديسمبر  24المؤرخ في  1780، يعدل القرار رقم 2017ديسمبر  12مؤرخ في  1119قرار رقم  -

 273 ..............................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، المعدل
 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2015أكتوبر  7المؤرخ في  977القرار رقم  يعدل، 2017ديسمبر  12مؤرخ في  1120قرار رقم  -

 274 ..............................................................................................، المعدلالشمف ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والمغة العربية بكمية2017ديسمبر  13مؤرخ في  1121قرار رقم   -

 276 ...............................................................................................بسكرة -اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر
 لقسم اآلداب والمغات األجنبية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017ديسمبر  13مؤرخ في  1122قرار رقم  -

 277 ...............................................................................................بسكرة -اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر
المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2017ديسمبر  13مؤرخ في  1123قرار رقم  -

 278 .............................................................................................................................بسكرة -خيضر
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكمية2017ديسمبر  13مؤرخ في  1124قرار رقم  -

 279 ................................................................................بسكرة -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر
العموم  لقسم العموم اإلنسانية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017ديسمبر  13مؤرخ في  1125رقم قرار  -

 280 .......................................................................................بسكرة -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر
المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2017ديسمبر  13مؤرخ في  1126م قرار رق -

 281 ..................................................................................................بسكرة -واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر
لمعيد عموم وتقنيات النشاطات  المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2017ديسمبر  13 مؤرخ في 1127قرار رقم  -

 283 ............................................................................................بسكرة -دمحم خيضر البدنية والرياضية بجامعة
 لقسم الكيمياء الصناعية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017ر ديسمب 13مؤرخ في  1128قرار رقم  -

 284 ............................................................................................بسكرة -العموم التكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر
 لقسم اليندسة الكيربائية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2017ديسمبر  13مؤرخ في  1129قرار رقم  -

 285 ............................................................................................بسكرة -العموم التكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر
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 لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحد2017ديسمبر  13مؤرخ في  1130قرار رقم  -
 286 ...........................................................................................بسكرة -العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر

العموم  لقسم الرياضيات بكمية قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد ال2017ديسمبر  13مؤرخ في  1131قرار رقم  -
 287 ...............................................................................بسكرة -الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر

العموم  سمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية، يحدد القائمة اال2017ديسمبر  13مؤرخ في  1132قرار رقم  -
 288 ...............................................................................بسكرة -الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر

العموم  لقسم العموم الزراعية بكمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد القائمة االسمية 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1133قرار رقم  -
 289 ...............................................................................بسكرة -الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر

العموم  لقسم عموم المادة بكمية ضاء المجنة العممية، يحدد القائمة االسمية ألع2017ديسمبر  13مؤرخ في  1134قرار رقم  -
 291 ...............................................................................بسكرة -الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر

 لقسم العموم السياسية بكمية جنة العممية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء الم2017ديسمبر  13مؤرخ في  1135قرار رقم  -
 292 ....................................................................................بسكرة -الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم خيضر

 293 ..................غردايةلعممي لجامعة ألعضاء المجمس ا د القائمـة االسميةيحـدّ ، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1136قــرار رقـم  -
 295 ..1الجزائر-بن يوسف بن خدةد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحـدّ ، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1137قــرار رقـم  -
الطبية الخاصة في  يحدد قائمة لجان االمتحانات لمحصول عمى شيادة الدراسات 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1138قرار رقم  -

 296 ...........................................(2018يناير  31يناير إلى  7) دورة عادية من  الطب والصيدلة وطب األسنان وتشكيمتيا
يتضمن تعيين أعضاء  2016أفريل  17المؤرخ في  247يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1139 قرار رقم -

 307 ...................................................................................................جامعة التكوين المتواصلمجمس توجيو 
الذي يحدد القائمة  2016 ديسمبر 24المؤرخ في  1783يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1140قرار رقم  -

 308 ....................................................................................، المعدل2باتنة امعةألعضاء مجمس إدارة ج اإلسمية
  - 2018-2017يتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية ، 2017ديسمبر  14 المؤّرخ في 1141قرار رقم  -

 309 .........................................................................................................باألغواط لألساتذة العمياالمدرسة ب
 310 ..........المكونة لممدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا يتضمن إنشاء األقسام، 2017ديسمبر  17 مؤّرخ في 1142قرار رقم  -
 311 ....................، يتضمن تعيين أعضاء مجمس إدارة ديوان المطبوعات الجامعية2017بر ديسم 21مؤرخ في  1143قرار رقم  -
مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2017ديسمبر  21 مؤّرخ في 1144قرار رقم  -

 312 ................................................................................................................................عموم الصحة
المتضمن كيفيـات وشـروط  2014جـوان  09المـؤرخ في  364رقم  يعّدل القـرار، 2017ديسمبر  21مؤّرخ في  1145قرار رقم  -

 313 ............................................يـل شيـادة الميسـانسشيـادة الدراسـات الجـامعية التطبيقية بالتكويـن لن التحـاق حـاممي
الذي يحدد القائمة االسمية  2017جانفي  29المؤرخ في  108 ، يعدل القرار رقم2017ديسمبر  24 مؤّرخ في 1146قرار رقم  -

 314 ...................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان، المعدل
 315 .........باتنـة - مركـز الجامعـي بريكـةيتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية لدى ال 2017ديسمبر  24قرار مؤرخ في  -
 316 .............المركـز الجامعـي تيسمسيمـت لدى يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017ديسمبر  24قرار مؤرخ في  -
والمتضمن إنشاء األقسام  2012نوفمبر  12المؤرخ في  423يتمم القرار رقم  2017ديسمبر  25 مؤّرخ في 1149قرار رقم  -

 317 .......................................................................2قسنطينة لدى جامعة عمم النفس وعموم التربيةالمكونة لكمية 
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015فيفري  3المؤرخ في  40يعدل القرار رقم  2017ديسمبر  25مؤرخ في  1150 قرار رقم -

 318 .....................................................................مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدلإدارة ألعضاء مجمس 
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015فيفري  3المؤرخ في  41يعدل القرار رقم  2017ديسمبر  25مؤرخ في  1151 قرار رقم -

 319 ...................................................................مجمس العممي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدلالألعضاء 



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   12

 

 

 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2016 ماي 21المؤرخ في  463يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  25مؤرخ في  1152رقم قرار  -
 319 ........................................................................................، المعدل2ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 

 321 ..يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة تيـزي وزو تامـدة 2017بر ديسم 25قرار مؤرخ في  -
، المتضمـن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات 2017ديسمبر  06يتضمن تعديل قرار المؤرخ في  2017ديسمبر  25قرار مؤرخ في  -

 322 .................................................................طبيعـة والحيـاة وىــرانعمـوم الالمدرسة التحضيرية في االجتماعية لدى 
 322 ...يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسـة الوطنيـة المتعـددة التقنيـات وىـران 2017ديسمبر  25قرار مؤرخ في  -
 324 ..تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لإلعـالم اآللـييتضمن  2017ديسمبر  27قرار مؤرخ في  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2015جوان  23المؤرخ في  295يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  28 مؤرخ في 1155 قرار رقم -

 325 ...............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة، المعدل
 
 
 
 دراكــــــتــاس  

 شيادة الّدكتوراه لنيل يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي لضمان الّتكوين ،2017جويمية  27مؤرخ في  834 قرار رقم -
 327 .........................................................2018-2017امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة ويحّدد عدد

 
 
 

IV-  رراتـــــــــقـ  مـال 
، يتضمن تحويل اليياكل التابعة لممدرسة التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة، لفائدة 2017نوفمبر  15مؤرخ في 480 رقم م قرر  -

 374 ...................................................................................لصناعات الغذائيةالمدرسة العميا في عموم التغذية وا
، والمتضمن وضع 1997جوان  03المؤرخ في  04، يتضمن تعديل المقرر رقم 2017نوفمبر  15م ؤرخ في  481 م قرر رقم -

 375 ................................................ة لمبحث في عموم الصحة، تحت تصرف الوكالة الموضوعاتي01وىرانىياكل بجامعة 
 377 ...........................، يتضمن تسيير المدينة الجامعية عمي منجمي بقسنطينة2017نوفمبر  15م ؤرخ في  482م قرر رقم  -
بالقطب الجامعي ببوسعادة لممدرسة العميا  ديدة، يتضمن تخصيص اليياكل الج2017نوفمبر  15م ؤرخ في  483م قرر رقم  -

 378 ........................................................................................................................لألساتذة بالمسيمة
 من جزء وضع يتضمن ،2015 جوان 07 في مؤرخال 263 رقم مقرر، يعدل ال2017نوفمبر  16مؤرخ في  500مـقرر رقم  -

 379 ........مؤّقتة بصفة ترجمةمل العربي العالي ديالمع تصرف تحت ئراالجز  والية بتافورة تجارةمل يامالع مدرسةمل سابقا   التابعة ياكليال
اكل ، المتضمن وضع ىي2011جوان  02المؤرخ في  264، يعدل المقرر رقم 2017ديسمبر  27مؤرخ في  568 مقرر رقم -

 380 .......................المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابةالموقع الم سمى بيار وماري كيري سابقا ، بوالية عنابة، تحت تصرف 
بسمك األساتذة  يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017أكتوبر  17مؤرخ في  130مقرر رقم  -

 382 ............................................................اعد قسم "ب" لمدرسة الدراسات العميا التجاريةالمساعدين، رتبة أستاذ مس
يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك الميندسين في  2017أكتوبر  17مؤرخ في  131مقرر رقم  -

 383 .................................................لي لمدرسة الدراسات العميا التجاريةاإلعالم اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآل
بسمك المتصرفين، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  2017أكتوبر  17مؤرخ في  132مقرر رقم  -

 383 ...............................................................................................متصرف لمدرسة الدراسات العميا التجارية
يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك محافظي المكتبات  2017أكتوبر  17مؤرخ في  133مقرر رقم  -

 384 ......................................ميا التجاريةالجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول لمدرسة الدراسات الع
بسمك مساعدي المكتبات لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  2017أكتوبر  17مؤرخ في  134مقرر رقم  -

 385 ..........................................................الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية لمدرسة الدراسات العميا التجارية
بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  2017أكتوبر  17مؤرخ في  135 م قرر رقم -

 385 ..................................................................................ممحق رئيسي لإلدارة لمدرسة الدراسات العميا التجارية
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بسمك التقنيين في اإلعالم لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  2017أكتوبر  17مؤرخ في  136مقرر رقم  -
 386 .............................................................اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لمدرسة الدراسات العميا التجارية

بسمك المحاسبين  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017أكتوبر  17مؤرخ في  137رقم م قرر  -
 387 ........................................................................اإلداريين، رتبة محاسب إداري لمدرسة الدراسات العميا التجارية

بسمك األساتذة  يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017أكتوبر  30مؤرخ في  138 م قرر رقم -
 387 .............................................................................المساعدين، رتبة أستاذ مساعد قسم "ب"  لجامعة خنشمة

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة  2017ديسمبر  03مؤرخ في  198رقم مقرر  -
 388 ..............................................................................................................ممحق اإلدارة لجامعة عنابة

بسمك األعوان اإلداريين،  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017مبر ديس 03مؤرخ في  199مقرر رقم  -
 389 ...................................................................................................رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة عنابة

بسمك محافظي المكتبات  مدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاقي 2017ديسمبر  03مؤرخ في  200مقرر رقم  -
 389 ..........................................................لجامعة عنابة الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول

بسمك األعوان التقنيين  لاللتحاقة عمى أساس الشيادة يمدد أجل إجراء مسابق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  201مقرر رقم  -
 390 .................................................................لجامعة عنابة لممكتبات الجامعية، رتبة عون تقني لممكتبات الجامعية

بسمك المحاسبين  دة لاللتحاقيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيا 2017ديسمبر  03مؤرخ في  202مقرر رقم  -
 391 ....................................................................................اإلداريين، رتبة محاسب إداري رئيسي لجامعة عنابة

قنيين في اإلعالم بسمك الت يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  203مقرر رقم  -
 391 .................................................................................اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لجامعة عنابة

ة، رتبة يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاق بسمك ممحقي اإلدار  2017ديسمبر  03مؤرخ في  204مقرر رقم  -
 392 ......................................................................................................ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة عنابة

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك الميندسين في   2017ديسمبر  03مؤرخ في  205مقرر رقم  -
 393 ....................................................................م اآللي، رتبة  ميندس دولة في اإلعالم اآللي لجامعة عنابةاإلعال

بسمك المتصرفين، رتبة  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  206مقرر رقم  -
 393 ...................................................................................................................متصرف لجامعة عنابة

يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك المقتصدين  2017ديسمبر  03مؤرخ في  207مقرر رقم   -
 394 .........................................................................................نابةالجامعيين، رتبة مقتصد جامعي لجامعة ع

بسمك الكتاب، رتبة عون  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  208مقرر رقم  -
 395 ..............................................................................................................حفظ البيانات لجامعة عنابة

بسمك األعوان اإلداريين، لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  2017ديسمبر  03مؤرخ في  209مقرر رقم  -
 395 ...........................................................................................................رتبة عون إدارة لجامعة عنابة

بسمك المتصرفين، رتبة  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  210مقرر رقم  -
 396 ....................................................................................وىران -بمقايد–متصرف لمديرية الخدمات الجامعية 

بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لاللتحاق يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  2017ديسمبر  03مؤرخ في  211مقرر رقم  -
 397 ..............................................................................................وىران -بمقايد–لمديرية الخدمات الجامعية 

بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لاللتحاق يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  2017ديسمبر  03مؤرخ في  212مقرر رقم  -
 397 .....................................................................................وىران -بمقايد–رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية 

بسمك المتصرفين، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبار  2017ديسمبر  03مؤرخ في  213مقرر رقم  -
 398 ............................................................................وىران -بمقايد–متصرف رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية 

بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون  يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  219مقرر رقم  -
 399 ...............................................................................................................إدارة رئيسي لجامعة بسكرة
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يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين،  2017ديسمبر  10مؤرخ في  220مقرر رقم  -
 399 ...................................................................................................رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة بسكرة

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة،  2017ديسمبر  10مؤرخ في  221مقرر رقم رقم  -
 400 .........................................................................................................رتبة ممحق اإلدارة لجامعة بسكرة

يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق  2017ديسمبر  10مؤرخ في  222رر رقم مق -
 401 .....................................................................................................................اإلدارة لجامعة بسكرة

بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  223مقرر رقم  -
 401 ...................................................................................................... رئيسي لممركز الجامعي بتمنراست

التراجمة، رتبة  -بسمك المترجمين يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  224مقرر رقم  -
 402 .......................................................................................مترجم ترجمان رئيسي لممركز الجامعي بتمنراست

بسمك ميندسي المخابر  دد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاقيم 2017ديسمبر  10مؤرخ في  225رقم  مقرر -
 403 ...........................................................الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لممركز الجامعي بتمنراست

بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  ن الميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء اإلمتحا 2017ديسمبر  10مؤرخ في  226مقرر رقم  -
 403 ................................................................................................................لممركز الجامعي بتمنراست

ختبار لإللتحاق بسمك التقنيين في اإلعالم يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإل 2017ديسمبر  10مؤرخ في  227مقرر رقم  -
 404 ...................................................................اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لممركز الجامعي بتمنراست

اق بسمك المحاسبين يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتح 2017ديسمبر  10مؤرخ في  228مقرر رقم  -
 405 ......................................................................اإلداريين، رتبة محاسب إداري رئيسي لممركز الجامعي بتمنراست

تب بسمك الكتاب، رتبة كا يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  229مقرر رقم  -
 405 ...............................................................................................مديرية رئيسي لممركز الجامعي بتمنراست

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك مساعدي المكتبات  2017ديسمبر  10مؤرخ في  230مقرر رقم  -
 406 ................................................................رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية لممركز الجامعي بتمنراستالجامعية، 

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك أعوان اإلدارة، رتبة  2017ديسمبر  10مؤرخ في  232مقرر رقم  -
 407 ....................................................................................................ي تمنراستعون إدارة لممركز الجامع

يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك األساتذة  2017ديسمبر  20مؤرخ في  233مقرر رقم  -
 407 ...............................................................................عة عنابةالمساعدين، رتبة أستاذ مساعد قسم "ب"  لجام

بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون   يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2017ديسمبر  20مؤرخ في  234 مقرر  رقم -
 408 ................................................................................................إدارة لجامعة العموم اإلسالمية بقسنطينة

 
 

V- ......................................................................   ةـــــــرديـــفـــال رراتــــقـمــوال راراتـــــــقـــال
 410 ....................................................................ةــــــرديــــفـال راراتـــــــقــال 
 422 ....................................................................ةــــــرديــــفـال رراتـــقــمـال 
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
 الرسمية الجريدة في درةالصا النصوص 

 الجزائريـة للجمهوريـة 
  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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  يتمم 2017ديسمبر سنة  20الموافق  1439مؤرخ في أول ربيع الثاني عام  359-17مرسوم رئاسي رقم ،

الذي ينشىء  1989غشت  29فق الموا 1410محرم عام  27المؤرخ في  164-89المرسوم الرئاسي رقم 

 ."جائزة رئيس الجميورية" في العموم والتكنولوجيا

  (2017 ديسمبر 25 الصادرة بتاريخ 74)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  يتضمن تحويل  2017سنة أكتوبر 22وافق الم 1439عام صفر  02مؤرخ في  303-17مرسوم تنفيذي رقم ،

 المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عميا في العموم التطبيقية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يتضمن تحويل  2017سنة أكتوبر 22وافق الم 1439عام صفر  02مؤرخ في  304-17مرسوم تنفيذي رقم ،

 ولوجية.المدرسة التحضيرية في عموم الطبيغية والحياة بوىران إلى مدرسة عميا في العموم البي

  (2017 أكتوبر 29 الصادرة بتاريخ 63)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  يتمم ،  2017سنة ديسمبر 25وافق الم 1439عام ربيع الثاني  06مؤرخ في  375-17م تنفيذي رقم مرسو

 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضان عام  22المؤرخ في  302-11المرسوم التنفيذي رقم 

 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة.

  (2017 ديسمبر 27 الصادرة بتاريخ 75)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

 

 

 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017074.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017074.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017063.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017063.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017075.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017075.pdf
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  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

الوزارية    راراتــــــــقــال
  المشتركة

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ، 2017أكتوبر  08 مـؤرخ في مشتـرك وزاري  قــرار
 2017بر مناصب اإلقامة دورة أكتو  والذي يتضمن فتح 2017أوت  07في 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفيات،وزير و   الصحة والسكان وا 

 

، 2017سـنة  غشـت17الموافـق  1438عـام  ذو القعـدة 25المـؤرخ فـي  243-17ى المرسوم الرئاسي رقم ـبمقتض -
 الذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 

نـــوفمبر ســـنة  21الموافـــق  1432ذي الحجـــة عـــام  25فـــي المـــؤرخ  379-11ى المرســـوم التنفيـــذي رقـــم ـوبمقتضـــ -
صالح المستشفيات،2011  ، والذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكان وا 

، 2013ينـاير سـنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13ى المرسوم التنفيذي رقم ـوبمقتض -
 ي،والذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمم

والـــذي يتضـــمن فـــتإل مناصـــل اكقامـــة دورة أكتـــوبر  2017أوت  7وبموجـــل القـــرار الـــوزاري المشـــترك المـــؤرخ فـــي  -
2017. 

 

 رانر ـــــيـق
 

والذي يتضمن فتإل  2017أوت  7قرار الوزاري المشترك المؤرخ في ـام الـيتمم ىذا القرار أحكيعدل و  مادة األولى:ـال
 .2017مناصل اكقامة دورة أكتوبر 

 في الجدول الممحق بيذا القرار. 2017يحدد عدد المنصل المفتوحة لإلقامة لدورة أكتوبر : 2لمادة ا
 ال يمكن لممقيمين متابعة تكوينين متزامنين أو متتابعين لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة. :3المادة 

والبحث العممي والمدير العام  عاليـزارة التعميم الاليين بو ـمدير العام لمتعميم والتكوين العـيكمف كل من ال :4مادة ــال
صالح المستشفيات ورؤساء جامعات الجزائر  3وتيزي وزو وبجاية وقسنطينة 1والبميدة 1لمصالإل الصحة وا 

 وتممسان وسيدي بمعباس ومستغانم كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار. 1ووىران 2وباتنة 1وعنابة وسطيف
ار في النشرة الرسمية لكل من وزارة التعميم العالي والبحث العممي ووزارة الصحة والسكان ينشر ىذا القر  :5المادة 

صالح المستشفيات.  وا 
 

 2017 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر                                                      
صالح المستشفيات وزير                                                        وزير التعميم العالي والبحث العممي     الصحة والسكان وا 

 مختار حسبالوي  األستاذ                                                                          األستاذ طاىر حجار          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشتـركال الوزاري قـرار مالمعدل ل، 2017 أكتوبر 08 مـؤرخ فيالمشتـرك ال الوزاري قـرار البممحق 
 7201يتضـمن فتح مناصب اإلقامـة دورة أكتوبر  الذي 2017أوت  07 مـؤرخ فيال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTÉ DE MÉDECINE D’ALGER 
 

MEDECINE 
 
 

N° Spécialités 
Nbre.de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Anatomie Cytologie Pathologique 14 

02 CHU Béni Messous-02 CHU Mustapha 

03 CPMC  -01 CHU Bab-El-Oued 

03 CHU Nafissa Hamoud-02 EHS Zemirli 

01 HCA 

02 Anesthésie Réanimation 158 CPRS- 08 HCA 

03 Biophysique Médicale 06 Faculté de Médecine 
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04 Cardiologie 31 
14 CHU Mustapha-07 CHU Nafissa Hamoud-06 CHU Béni 
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 Hôpital Birtraria -10 CHU Bab-El-Oued 

06 EPH Bologhine -10 EPH Rouiba  

10 EPH Ain Taya  -05 EPH Kouba 

10CHU Beni Messous-07 EPH Djilali Rahmouni 

08 Clinique Debussy 

08 Chirurgie Maxillo-Faciale 10 CHU Mustapha 

09 Chirurgie Neurologique 20 
04 CHU Bab-El-Oued  -08 CHU Mustapha 

04 EHS Ait Idir  -04 EHS Zemirli 

10 
Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologie 

34 

06 EPH Ben Aknoun-06 CHU Bab-El-Oued 

06 EPH Zemirli  -06 CHU Mustapha 

10 HM Staoueli 

11 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 Béni Messous 

12 CHU Bab-El-Oued 

17 Epidémiologie et Médecine Préventive 16 

04 CHU Nafissa Hamoud 

04 CHU Béni Messous  -04 CHU Mustapha 

04 CHU Bab-El-Oued 

18 Gynécologie-Obstétrique 124 

15 CHU Béni Messous-15 CHU Mustapha  

12 CHU Nafissa hamoud 

13 EPH Bologhine-15 EPH Kouba 

10 CHU Bab-El-Oued-12 EPH Ain Taya 

14 EHS Belfort-14 Hôpital Zéralda- 06 EPH -04 HCA 

19 Hématologie 14 06 CPMS  -06 CHU Béni Messous- 02 HCA 

20 Hépato-Gastro-Entérologie 16 
08 CHU Mustapha -04 CHU Béni Messous 

04 CHU Bab-El-Oued 

21 Imagerie Médicale et Radiologie 63 

08 CPMC -10 CHU Mustapha  -10CHU Béni Messous 08 
CHU Nafissa Hamoud -12 EHS Zemirli 

15 CHU Bab-El-Oued 

22 Infectiologie 15 
06 EHS Laadi Flici Pr Achour  

05 Pr Razik -04 Pr MESBAH 

23 Médecine du Travail 24 
05 CHU Béni Messous  -04 CHU Mustapha -05CPMC 05 
EPH Rouiba -05 CHU Bab-El-Oued 

24 Médecine Interne 45 

06 CHU Mustapha -04 CHU Bab-El-Oued 

04 Beni Messous -03 EPH Bologhine -06 EPH Kouba 06 
EHS Zemirli -04 EPH Birtraria-06 Hôpital Ain Taya 

06 EPH Rouiba 

25 
Médecine Légale Droit Médical et 
Ethique 

28 
05 CHU Bab-El-Oued -06 CHU Mustapha -06 CHU Béni 
Messous -05 EPH Rouiba  -06 EHS Zemirli 

26 
Médecine Nucléaire et imagerie 
moléculaire 

04 CHU Bab-El-Oued 

27 Médecine Physique et Réadaptation 28 
04 CHU Mustapha  -05 EHS Ben Aknoun- 

10 EHS Tixeraine -05 EHS Azur Plage -04 HMUS Staouali 
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28 Néphrologie  36 
10 CHU Béni Messous -10 CHU Mustapha 

10 CHU Nafissa Hamoud -06 CHU Bab-El-Oued 

29 Médecine du sport 04 CNMS 

30 Neurologie 22 
05 CHU Bab-El-Oued  -03 CHU Mustapha 

06 EHS Ben Aknoun   -06 EHS Ait-Idir    - 02 HCA 

31 Oncologie Médicale 24 
08 CHU Beni Messous   -08 CPMC 

08 EPH Rouiba 

32 Ophtalmologie 24 
06 Béni Messous  -08 CHU Mustapha 

04 CHU Nafissa Hamoud  -06 CHU Bab-El-Oued 

33 O R L 11 
02 CHU Beni Messous  -04 EPH Kouba - 

02 CHU Bab-El-Oued    -03 CHU Mustapha 

34 Pédiatrie 82 

08 service pédiatrie CHU Mustapha  -04 EPH Bologhine 

10 CHU Bab-El-Oued -14 CHU Nafissa Hamoud  

18 CHU Béni Messous  -08 EPH Birtraria 

06 EHS Belfort-10 EPH Ain Taya  - 04 HCA 

35 Pneumo-phtisiologie 22 
04 CHU Bab-El-Oued  -10 CHU Béni Messous 

04 CHU Mustapha    -04 EPH Rouiba 

36 Pharmacologie Clinique 10 CNPM Dély Brahim 

37 Psychiatrie 71 
10 CHU Mustapha-10 CHU Bab-El-Oued  

34 EHS Drid Hocine-15 EHS Chéraga  -02 HCA 

38 Pédopsychiatrie 08 02 EHS Drid Hocine  -06 EHS Chéraga 

39 Radiothérapie Oncologie 04 CPMC 

40 Réanimation médicale 37 
12 CHU Mustapha   -12 CHU Béni Messous 

12 CHU Bab-El-Oued  - 01 HCA 

41 Rhumatologie 12 
04 CHU Bab-El-Oued  -04 CHU Béni Messous 

04 EHS Ben Aknoun 

Total 1226 

  

SPECIALITES MIXTES 
MEDECINE 

 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Biochimie 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 

02 Microbiologie 27 

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  - 01 HCA 

03 Immunologie 09 

01 EPH Rouiba 

02 CHU Nafissa Hamoud 

02 CHU Mustapha 

03 CHU Beni Messous 

01 HCA 

04 Parasitologie mycologie 06 04 CHU Mustapha- 02 HCA 

05 Hémobiologie et transfusion sanguine 15 

04 CHU Bab-El-Oued 

08 CHU Mustapha  

02 EPH Kouba 

01 HCA 

Total 73 
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PHARMACIE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

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 Pharmacognosie 04 04 Alger / Annaba 

10 Toxicologie 06 02 CHU Bab-El-Oued -04 EHS Ait Idir 

Total 32 

 

PECIALITES MIXTES 
PHARMACIE 

 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Biochimie 20 

-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 

02 Microbiologie 26 

-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 

03 Immunologie 08 

-01 EPH Rouiba 

-02 CHU Nafissa Hamoud 

-02 CHU Mustapha 

-03 CHU Beni Messous 

04 Parasitologie Mycologie 08 CHU Mustapha 

05 Hémobiologie et transfusion sanguine 14 

-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 O D F 07 
04 CHU Mustapha 

03 CHU Beni Messous 

03 Parodontologie 08 
03 CHU Mustapha 

05 CHU Beni Messous 

04 Pathologie et Chirurgie Buccales 06 
01 CNMS 

05 CHU Beni Messous 
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05 Prothèse 14 

03 CHU Bab-El-Oued 

05 CHU Mustapha 

04 CHU Beni Messous 

02 HCA 

Total 41 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTÉ DE MÉDECINE DE BLIDA 
 

MEDECINE  
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Anesthésie Réanimation 20 10 EPH sidi Ghilés -10 UMC 

02 Anatomie Cytologie Pathologique  04 02 CHU Blida- 02 CHU Douéra 

03 Biochimie 02 Laboratoire Central 

04 Cardiologie 08 CHU Blida 

05 Chirurgie Générale 12 
04 CHU Blida- 04 CHU Douéra 

04 CAC Blida 

06 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 12 
04CHU Blida- 04 CHU Douéra A 

04 CHU Douéra B 

07 Chirurgie Pédiatrique 04 Unité Hassiba Ben Bouali 

08 Chirurgie Neurologique 10 05 CHU Blida- 05 EPH Sidi-Ghilés 

09 Chirurgie Urologique 02 CHU Blida 

10 Chirurgie Plastique Reconstructrice et de Brulogie  10 CHU Douera 

11 Chirurgie Maxillo Facial 04 CHU Douéra 

12 Epidémiologie et Médecine Préventive 03 CHU Blida 

13 Gynécologie Obstétrique 15 Unité Hassiba Ben Bouali 

14 Hématologie 07 04 CAC Blida- 03 CHU Blida 

15 Microbiologie 01 CHU Blida 

16 Médecine Interne 02 CHU Douéra 

17 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 02 CHU Blida 

18 Médecine Physique et Réadaptation 07 03 CHU Blida- 04 CHU Douéra 

19 Néphrologie 03 EPH Greffe d’organes Blida 

20 
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 
Métaboliques et Nutrition 

02 CHU Blida 

21 Neurologie 04 CHU Blida 

22 O R L 03 CHU Blida 

23 Oncologie Médicale 12 
04 CHU Blida- 04 CAC Blida 

04 EPH Sidi-Ghilés 

24 Ophtalmologie 06 CHU Blida 

25 Parasitologie - Mycologie 01 CHU Blida 

26 Pédiatrie 15 Unité Hassiba Ben Bouali 

27 Pneumo-phtisiologie 04 EPH Blida 

28 Psychiatrie 40 

12 Psychiatrie Légale - 06 Psychiatrie B 

06 Psychiatrie A et C 

10 Toxicomanie -06 Psychiatrie D 

29 Pédopsychiatrie 07 Blida 

30 Radiothérapie Oncologie 04 CAC Blida 

31 Rhumatologie 04 EPH Blida- CHU Douéra 

Total 230 
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PHARMACIE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Biochimie 03 Blida 

02 Biophysique  Pharmaceutique 01 Alger 

03 Chimie Analytique 03 Blida 

04 Chimie Minérale 01 Alger 

05 Chimie Thérapeutique 02 Alger 

06 Cryptogamie et Botanique Médicale 01 Blida /CPMC 

07 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 02 Blida  

08 Hydro-Bromatologie 01 Alger 

09 Immunologie 02 Blida  

10 Microbiologie 03 Blida  

11 Pharmacie Galénique 04 Blida  

12 Pharmacologie Pharmaceutique 01 Alger 

13 Parasitologie Mycologie 03 Blida  

14 Toxicologie 02 Alger 

Total 29 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01  Pathologie et Chirurgie Buccales 04  Blida 

Total 04 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTÉ DE MÉDECINE DE TIZI-OUZOU 
 

MEDECINE
  

 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Anatomie Cytologie Pathologique  03 Tizi-Ouzou 

02 Anesthésie Réanimation 12 Tizi-Ouzou / Zemirli 

03 Biochimie 02 Tizi-Ouzou /CPMC 

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 Pédiatrique 02 Tizi-Ouzou / EPH Birtraria 

11 Chirurgie Thoracique  03 Tizi-Ouzou 

12 Chirurgie Urologique 02 Tizi-Ouzou / BEO 

13 Dermatologie 02 Tizi-Ouzou / Mustapha 

14 Epidémiologie et Médecine Préventive 02 Tizi-Ouzou 

15 Gynécologie Obstétrique 15 Tizi-Ouzou 

16 Hématologie 06 Tizi-Ouzou 

17 Infectiologie 02 Tizi-Ouzou 

18 Médecine de Travail 02 Tizi-Ouzou 

19 Médecine Interne 03 Tizi-Ouzou 
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20 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 04 Tizi-Ouzou 

21 Médecine Physique et Réadaptation 04 Tizi-Ouzou 

22 Microbiologie 01 Tizi-Ouzou / EHS Maouche 

24 Néphrologie 04 Tizi-Ouzou 

25 Neurologie 03 Tizi-Ouzou 

26 Ophtalmologie  04 Tizi-Ouzou 

27 O R L 02 Tizi-Ouzou 

28 Oncologie Médicale 05 Tizi-Ouzou 

29 Pédiatrie 12 Tizi-Ouzou 

30 Pneumo-phtisiologie 04 Tizi-Ouzou 

31 Psychiatrie 08 Tizi-Ouzou 

32 Rhumatologie  03 Tizi-Ouzou 

33 Réanimation médicale 04 Tizi-Ouzou / Mustapha 

Total 133 

 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Biophysique Pharmaceutique 01 CHU Mustapha- Alger 

02 Biochimie 04 Tizi-Ouzou /CPMC    

03 Cryptogamie et Botanique Médicale 02 CPMC – Alger  

04 Chimie Analytique 03 Faculté de Médecine de Blida 

05 Chimie Thérapeutique  02 CHU Bab-El-Oued- Alger 

06 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 04 Tizi-Ouzou /Nafissa Hamoud 

07 Hydrologie Bromatologie 02 Faculté de Médecine d’Alger 

08 Immunologie 01 CHU Beni Messous- Alger 

09 Microbiologie 03 Faculté de Médecine d’Alger 

10 Parasitologie 03 Tizi-Ouzou / Mustapha 

11 Pharmacologie Pharmaceutique  01 Faculté de Médecine d’Alger 

12 Pharmacie Galénique 02 Faculté de Médecine d’Alger 

13 Toxicologie 02 Tizi-Ouzou / Ait Idir 

Total 30 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Odontologie conservatrice/endodontie 02 Alger  

02 O D F 02 Alger  

03 Pathologie et Chirurgie buccale 04 CHU Tizi-Ouzou 

04 Parodontologie 02 Alger  

Total 10 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTÉ DE MÉDECINE DE BEJAIA 
 

MEDECINE
  

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Chirurgie Générale 06 Bejaia 

02 Hématologie 03 Bejaia 

03 Infectiologie 02 Bejaia 
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04 Gynécologie Obstétrique 10 Béjaia/Blida 

05 Médecine Interne 04 Bejaia 

06 Néphrologie 04 Bejaia 

07 Neuro-chirurgie 02 Bejaia 

08 ORL 02 Bejaia 

09 Pédiatrie 04 Bejaia 

10 Pneumo-Phtysiologie 04 Bejaia 

11 Psychiatrie 06 Bejaia 

Total 47 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTÉ DE MÉDECINE DE CONSTANTINE 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Anatomie Générale 04 CHU Constantine 

02 Anatomie Cytologie Pathologique 07 04 CHU Constantine – 03 EHS Daksi 

03 Anesthésie Réanimation 20 Constantine 

04 Biochimie 03 Constantine 

05 Cardiologie 08 CHU Constantine /CHU Annaba 

06 Chirurgie Cardiaque 02 EHS Erriadh 

07 Chirurgie Générale 16 
CHU : 06 Chirurgie Générale A 
           06 Chirurgie Générale B 
04 EH Didouche Mourad 

08 Chirurgie Plastique Reconstructrice et de Brulogie 04 04 CHU 

09 Chirurgie Urgences 06 03 CHU Constantine–03 EH Didouche Mourad 

10 Chirurgie Maxillo Faciale 04 Constantine 

11 Chirurgie Neurologique 04 Constantine 

12 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 10 
05 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A    
05 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B 

13 Chirurgie Pédiatrique 07 EHS Mansourah 

14 Chirurgie Urologique 06 EHS Daksi 

15 Chirurgie Vasculaire 02 EHS Djeghri Mokhtar Constantine/ EHU Oran  

16 Chirurgie thoracique 04 CHU Constantine/ CHU BEO 

17 Dermatologie et Vénéréologie 02 Constantine 

18 Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques 04 Constantine 

19 Epidémiologie et Médecine Préventive 04 02 CHU  -  02 EH Didouche Mourad 

20 Gynécologie Obstétrique 32 
20  EHS SMK 
12 CHU Constantine/  EHS SMK 

21 Hépato-Gastro-Entérologie 04 Constantine 

22 Hématologie 04 Constantine 

23 Histologie Embryologie et Génétiques Cliniques 02 Constantine 

24 Imagerie Médicale et Radiologie 20 Constantine 

25 Infectiologie 03 Constantine 

26 Médecine du Travail 02 Constantine 

27 Médecine Interne 12 08 CHU  -  04 EH Didouche Mourad 

28 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 04 Constantine 

29 Médecine Physique et Réadaptation 04 CHU Constantine 

30 Microbiologie 04 Constantine 

31 Médecine du Travail 02 Constantine 

32 Médecine Interne 12 08 CHU  -  04 EH Didouche Mourad 

33 Néphrologie 04 EHS DAKSI Constantine/ CHU Annaba  

34 Neurologie 05 Constantine 

35 Oncologie Médicale 09 04 CHU  - 05 EH Didouche Mourad 

36 ORL 04 Constantine 

37 Parasitologie Mycologie 03 02 CHU  -  01 EH Didouche Mourad 

38 Pédiatrie 30 
CHU : (08 Pédiatrie A   -  08 Pédiatrie B) 
10 EH Didouche Mourad 
04 EHS Mansoura/ CHU pédiatrie B  
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39 Pédopsychiatrie 08 EHS Djebel El Ouahch 

40 
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 
Cardio-respiratoire et de l’Exercice 

02 Constantine 

41 
Physiologie Clinique et Exploration 
Fonctionnelle  Métabolique et  Nutrition 

01 Constantine 

42 
Neurophysiologie Clinique et Exploration  
Fonctionnelle du  Système Nerveux 

01 Constantine 

43 Pneumo-phtisiologie 04 Constantine 

44 Psychiatrie 14 EHS Djebel El Ouahch 

45 Radiothérapie Oncologie 06 Constantine 

46 Réanimation Médicale 10 Constantine 

Total 324 
 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Biochimie 04 Constantine 

02 Biophysique Pharmaceutique  01 Alger 

03 Chimie Analytique 03 02 Annaba - 01 Blida 

04 Chimie Minérale 03 Annaba 

05 Chimie Thérapeutique  05 01 Alger - 04Oran 

06 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 03 Annaba 

07 Hydrologie Bromatologie 02 Annaba 

08 Immunologie 02 Annaba 

09 Microbiologie 04 CHU Constantine 

10 Parasitologie-Mycologie 03 02 CHU Constantine, 01 EH Didouche Mourad 

11 Pharmacie Galénique 02 Annaba 

12 Pharmacologie Pharmaceutique  03 02 Oran -  01 Alger 

13 Toxicologie 03 CHU Constantine/CHU Annaba 

Total 38 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Odontologie Conservatrice/Endodontie 05 Constantine 

02 ODF 05 CHU Constantine/CHU Oran 

03 Parodontologie 05 Constantine 

04 Pathologie et Chirurgie Buccale 05 Constantine 

05 Prothèse 05 Constantine 

Total 25 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTÉ DE MÉDECINE D’ANNABA 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Anatomie Cytologie Pathologique 03 Annaba 

02 Anesthésie Réanimation 20 Annaba 

03 Anesthésie Réanimation Pédiatrique 04 Annaba 

04 Réanimation Médicale 10 Annaba 

05 Biochimie 02 Annaba 

06 Cardiologie 05 Annaba 

07 Chirurgie Générale  08 Annaba   04CHU - 04UMC  

08 Chirurgie Maxillo-faciales 02 Constantine 

09 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 06 Annaba 

10 Chirurgie Pédiatrique 02 01Constantine   -  01 Sétif 

11 
Chirurgie Plastique Reconstructrice Esthétique et 
de Brulologie 

01 Constantine 

12 Chirurgie Urologique 04 Annaba 

13 Chirurgie Neurologique 02 Annaba 

14 Dermatologie et Vénéréologie 02 Constantine 

15 Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques 04 Constantine 

16 Epidémiologie et Médecine Préventive 02 Annaba 
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17 Hépato-Gastro-entérologies 02 Constantine 

18 Gynécologie Obstétrique 20 Annaba 

19 Hématologie 04 Annaba 

20 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 02 Annaba 

21 Histologie Embryologie et Génétiques Cliniques 01 Annaba 

22 Immunologie 01 Annaba 

23 Infectiologie 04 Annaba 

24 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 04 Constantine 

25 Médecine du Travail 03 Annaba 

26 Médecine Interne 06 Constantine 

27 Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire 01 Alger 

28 Médecine Physique et Réadaptation 06 Annaba 

29 Microbiologie 02 Annaba 

30 Néphrologie 04 Annaba 

31 Neurologie 04 Annaba 

32 Oncologie Médicale 04 Annaba 

33 Ophtalmologie 04 Annaba 

34 O-R-L 04 Annaba 

35 Pédiatrie 08 Annaba 

36 
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 
Cardio-respiratoire et de l’Exercice 

02 Annaba 

37 
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 
Métabolique et Nutrition 

01 Alger 

38 
Neurophysiologie Clinique Exploration 
Fonctionnelle du Système Nerveux 

01 Alger 

39 Parasitologie- Mycologie 01 Annaba 

40 Pneumo-phtisiologie 04 Annaba 

41 Psychiatrie 06 Annaba 

42 Imagerie Médicale et Radiologie 10 Annaba 

43 Radiothérapie Oncologie 01 Constantine 

44 Rhumatologie 03 Annaba 

Total 190 

 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Cryptogamie et Botanique Médicale 02 Annaba 

02 Biochimie 04 Annaba 

03 Biophysique Pharmaceutique 02 Alger 

04 Chimie Analytique 03 Annaba 

05 Chimie Minérale 04 Annaba 

06 Chimie Thérapeutique 02 Annaba 

07 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 05 Annaba 

08 Hydrologie Bromatologie 01 Annaba/Faculté de Médecine d’Alger 

09 Immunologie 04 Annaba 

10 Microbiologie 04 Annaba 

11 Parasitologie- Mycologie 03 Annaba 

12 Pharmacie Galénique 03 Annaba 

13 Pharmacognosie 02 Annaba 

14 Pharmacologie Pharmaceutique 02 Alger 

15 Toxicologie  02 Annaba 

Total 43 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Odontologie Conservatrice Endodontie 05 Annaba 

02 O D F 04 Annaba 

03 Parodontologie 05 Annaba 

04 Pathologie et Chirurgie buccale 03 Annaba 

05 Prothèse 04 Annaba 

Total 21 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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FACULTÉ DE MÉDECINE DE BATNA 2 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Anatomie Pathologique 04 Batna   

02 Anesthésie Réanimation 20 Batna   

03 Chirurgie Générale 12 Batna   

04 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 04 Batna   

05 Chirurgie Neurologique 04 Batna /CHU Constantine 

06 Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques 04 Batna 

07 Epidémiologie et Médecine Préventive 02 Batna   

08 Hématologie 10 Batna   

09 Infectiologie 03 Batna   

10 Médecine Interne 04 Batna   

11 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 02 Batna   

12 Médecine du Travail 02 Batna   

13 Microbiologie 02 Batna   

15 Oncologie Médicale 04 Batna   

16 Ophtalmologie 03 Batna   

17 Pédiatrie 12 Batna   

18 Pneumo-phtisiologie 04 Batna   

19 
Physiologie Clinique et exploration fonctionnelle 
métabolique et nutrition 

03 Batna 

20 Psychiatrie 08 Batna (EHS E. MADHAR)   

Total 107 
 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Cryptogamie et botanique médicale 01 Alger 

02 Chimie Analytique 01 Annaba 

03 Microbiologie 06 03 CHU Batna ,03 CAC   Batna 

04 Pharmacie Galénique 01 Annaba 

05 Toxicologie 01 Annaba 

Total 10 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTÉ DE MÉDECINE DE SÉTIF 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Anatomie Cytologie Pathologique 01 Sétif 

02 Anesthésie Réanimation 15 Sétif 

03 Biochimie 04 Sétif (02 CHU  – 02 CAC) 

04 Cardiologie 08 Sétif 

05 Chirurgie Générale 10 Sétif (05 CHU – 05 CAC) 

06 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 04 Sétif 

07 Chirurgie Pédiatrique 08 04 CHU  -  04 EH Eulma 

08 Chirurgie Neurologique  02 Bejaia 

09 Epidémiologie et Médecine Préventive 05 Sétif 

10 Hématologie 04 Sétif 

11 Médecine du Travail 03 Sétif 

12 Médecine Interne 05 Sétif 

13 Microbiologie 01 Sétif 

14 Néphrologie 04 Sétif 

15 Oncologie Médicale  04 CAC Sétif  

16 Parasitologie-mycologie 01 Sétif 

17 Pédiatrie 15 Sétif 

18 Pneumo-Phtisiologie 03 Sétif 

19 Psychiatrie 04 EHS de psychiatrie d’Ain Abessa- Sétif 

20 Radiothérapie-Oncologie 04 EHS CAC de  Sétif 

Total 105 
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PHARMACIE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Biochimie 06 04 CHU  -  02 CAC 

02 Microbiologie 02 Sétif 

03 Parasitologie Mycologie 02 Sétif 

04 Chimie Analytique  01 Annaba 

05 Chimie Minérale  01 Annaba 

06 Chimie thérapeutique 01 Annaba 

07 Cryptogamie et botanique médicale 01 Annaba 

08 Hydrologie Bromatologie 01 Alger 

09 Immunologie 01 Alger 

10 Pharmacie Galénique 01 Annaba 

11 Pharmacologie Pharmaceutique  01 Alger 

12 Pharmacognosie 01 Annaba 

13 Toxicologie 01 Annaba 

Total 20 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTÉ DE MÉDECINE D’ORAN 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Anatomie Générale 04 02 CHU Oran   -02 EHU Oran 

02 Anatomie Cytologie Pathologique 05 
02 CHU Oran   -01 EHU Oran 
02 HMRUO 

03 Anesthésie Réanimation 59 
CPRS :35 CHU Oran  -18 EHU Oran 
06 HMRUO /CHU Oran 

04 Anesthésie Réanimation Pédiatrique 26 08 CHU  -08 EHU Oran-10 EHS Canastel 

05 Biochimie 02 
01 EHU Oran 
01 HMRUO/EHU Oran 

06 Cardiologie 12 
04 CHU Oran -04 EHU Oran 
04 HMRUO 

07 Chirurgie Vasculaire 09 
02 EHU Oran  -04 CHU Oran 
03 HMRUO/EHU Oran 

08 Chirurgie Cardiaque 02 EHU Oran 

09 Chirurgie Générale 27 
CPRS Ouest: 10 CHU Oran 
13 EHU Oran    -04 HMRUO 

10 Chirurgie Neurologique 10 
03 CHU Oran    -03 EHU Oran 
04 HMRUO/EHU Oran 

11 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 10 
04 CHU Oran    -03 EHU Oran 
03 HMRUO 

12 Chirurgie Maxillo-Faciale 03 03 HMRUO/CHU Mustapha 

13 Chirurgie Pédiatrique 13 
03 CHU Oran   -08 EHS Canastel 
02  HMRUO/CHU Oran 

14 Chirurgie Plastique 04 CHU Oran 

15 Chirurgie Thoracique 08 04 CHU Oran   -04 EHU Oran 

16 Chirurgie Urologique 08 
02 CHU Oran   -03 EHU Oran 
03 HMRUO 

17 Dermatologie et Vénérologie 06 
02 CHU Oran   -02 EHU Oran 
02 HMRUO/EHU Oran 

18 
Diabétologie Endocrinologie et Maladies 
Métaboliques 

03 03 EHU Oran 

19 Epidémiologie et Médecine Préventive 10 
03CHU Oran  -03 EHU Oran -02 EHS 
Canastel-02 HMRUO/CHU Oran 

20 Gynécologie-Obstétrique 36 
13 CHU Oran        -10 EHU Oran 
07 EHS Nouar Fadela   -06 HMRUO 

21 Hématologie 12 
04 CHU Oran     -04 EHU Oran 
04 HMRUO/CHU Oran 

22 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 04 02 CHU Oran    -02 EHU Oran 

23 Hépato-Gastro-entérologie 07 
02 CHU Oran    -02 EHU Oran 
03 HMRUO 

24 Imagerie Médicale et Radiologie 24 14 CHU Oran    -10 HMRUO 

25 Infectiologie 06 04 CHU Oran -02 HMRUO 
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26 Médecine du Travail 03 02 CHU Oran   -01EHU Oran 

27 Médecine Interne 11 
03 CHU Oran   -03 EHU Oran 
05 HMRUO 

28 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 06 
02 CHU Oran -02 EHU Oran 
02 HMRUO 

29 Médecine Physique et Réadaptation 05 02 CHU Oran  -03 EHU Oran 

30 Néphrologie  08 04 EHU Oran  -04 HMRUO 

31 Oncologie Médicale 08 
02 CHU Oran -02 EHU Oran  
02 EHS Meserghine 
02HMRUO/CAC Messerghine 

32 Ophtalmologie 12 
03 EHS Canastel -07 EHS Ophtalmologie   -
02 HMRUO 

33 O R L 06 03 CHU Oran -03 EHU Oran 

34 Parasitologie-Mycologie 01 CHU Oran 

35 Pédiatrie 22 
09 CHU Oran -08 EHS Canastel- 
05 HMRUO 

36 Pneumo-phtisiologie 11 
06 CHU Oran -03 EHU Oran 
02 HMRUO/EHU ORAN 

37 Psychiatrie 11 
01 CHU Oran  -06 EHS Sidi El Chami 
04 HMRUO/ EHS Sidi El Chami 

38 Pédopsychiatrie 04 04 EHS Sidi El Chami 

39 Radiothérapie Oncologie 06 03 CHU  -03 EHS Messerghine 

40 Réanimation médicale 08 08 EHU Oran 

41 Rhumatologie 05 
03 CHU Oran 
02 HMRUO/CHU ORAN 

Total 437 
 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Biochimie 03 02 CHU Oran-01 EHU Oran 

02 Biophysique Pharmaceutique 01 Faculté de Médecine d’Alger 

03 Cryptogamie et Botanique Médicale 01 Faculté de Médecine d’Alger 

04 Chimie Minérale 01 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 01 Faculté de Médecine d’Annaba 

10 Pharmacologie Pharmaceutique 02 EHU Oran 

11 Toxicologie  02 CHU Oran 

Total 21 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Odontologie Conservatrice/Endodontie 05 
02 Faculté de Médecine d’Oran 
02 CHU  Oran -01HMRUO 

02 ODF 04 CHU Oran 

03 Parodontologie 04 CHU Oran  -01HMRUO 

04 Pathologie et Chirurgie Buccale 06 04 CHU Oran  -02HMRUO 

05 Prothèse 04 CHU Oran 

Total 23 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTÉ DE MÉDECINE DE TLEMCEN 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Anatomie Cytologie  Pathologique 02 Tlemcen 

02 Anesthésie Réanimation 12 CHU Tlemcen 

03 Réanimation Médicale 05 Tlemcen 
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04 Anesthésie Réanimation Pédiatrique 06 Oran  

05 Cardiologie 04 Tlemcen 

06 Chirurgie Générale  13 
Tlemcen : 06 Chirurgie Générale A        
04 Chirurgie Générale B-03 UMC  

07 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 05 Tlemcen 

08 Chirurgie Neurologique 02 Tlemcen 

09 Chirurgie Thoracique 03 02 EHU Oran  - 01 CHU Oran 

10 Chirurgie Pédiatrique 01 Tlemcen 

11 Chirurgie Urologique 02 Sidi- Bel-Abbés 

12 Dermatologie et Vénéréologie 02 Tlemcen 

13 
Diabétologie Endocrinologie et Maladies 
Métaboliques 

01 Sidi-Bel-Abbès 

14 Epidémiologie et Médecine Préventive 02 Tlemcen 

15 Gynécologie Obstétrique 17 EHS Mère Enfant Tlemcen 

16 Hématologie 05 Tlemcen 

17 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 01 Tlemcen 

18 Infectiologie 04 Tlemcen 

19 Médecine du Travail 03 Tlemcen 

20 Médecine Interne 05 Tlemcen 

21 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 04 Tlemcen 

22 
Médecine Nucléaire et Imagerie 
Moléculaire 

02 Tlemcen 

23 Médecine du Sport 01 Alger 

24 Médecine Physique et Réadaptation 02 Tlemcen 

25 Microbiologie 01 Oran  

26 Néphrologie 06 Tlemcen 

27 Neurologie 02 Tlemcen 

28 Oncologie Médicale 03 Tlemcen 

29 Ophtalmologie 02 Tlemcen 

30 O-R-L 02 Tlemcen 

31 Pédiatrie  07 
Tlemcen : 04 Pédiatrie A  
                03 Pédiatrie B 

32 Pneumo-phtisiologie 04 Tlemcen 

33 Psychiatrie 04 Tlemcen 

34 Parasitologie-Mycologie 01 Oran  

35 
Physiologie Clinique et Explorations 
Fonctionnelles Métabolique et Nutrition 

02 Sidi-Bel-Abbès 

Total 138 

 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Biochimie 01 Sidi-Bel-Abbès 

02 Cryptogamie et Botanique Médicale 02 Alger 

03 Chimie Thérapeutique 03 Oran 

04 Chimie Analytique 02 Blida 

05 Chimie Minérale 02 Annaba 

06 Hydrologie Bromatologie 02 Oran 

07 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 03 Tlemcen 

08 Immunologie 01 Oran 

09 Microbiologie 05 03 Oran  - 02 Constantine 

10 Pharmacie Galénique 01 Oran 

11 Pharmacognosie 02 Tlemcen /CHU Annaba 

12 Pharmacologie Pharmaceutique 02 Oran 

13 Parasitologie-Mycologie 02 Oran 

14 Toxicologie 01 Oran 

Total 29 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Odontologie Conservatrice/Endodontie 03 Tlemcen  

02 Pathologie et Chirurgie Buccale 03 CHU Tlemcen/Oran  

03 Parodontologie 02 CHU Tlemcen/Oran  

Total 08 
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FACULTÉ DE MÉDECINE DE SIDI-BEL-ABBÈS 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Anatomie Cytologie Pathologique  02 Sidi-Bel-Abbés 

02 Anesthésie Réanimation 20 Sidi-Bel-Abbés 

03 Biochimie 02 Sidi-Bel-Abbés 

04 Biophysique Médicale 05 Sidi-Bel-Abbés 

05 cardiologie 03 Sidi-Bel-Abbés 

06 Chirurgie Générale-Chirurgie Générale UMC 08 Sidi-Bel-Abbés 

07 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 06 Sidi-Bel-Abbés 

08 Chirurgie Pédiatrique 04 Sidi-Bel-Abbés 

09 Chirurgie Neurologique 04 Sidi-Bel-Abbés 

10 Chirurgie Urologique 02 Sidi-Bel-Abbés 

11 Diabétologie Endocrinologie et Maladies  Métaboliques 03 Sidi-Bel-Abbés 

12 Epidémiologie et Médecine Préventive 03 Sidi-Bel-Abbés 

13 Gynécologie Obstétrique 07 Sidi-Bel-Abbés 

14 Hépato-Gastro-Entérologie 03 Sidi-Bel-Abbés 

15 Hématologie 02 Sidi-Bel-Abbés 

16 Infectiologie 02 Sidi-Bel-Abbés 

17 Imagerie Médicale et Radiologie 06 Sidi-Bel-Abbés 

18 Médecine de Travail 02 Sidi-Bel-Abbés 

19 Médecine Interne 04 Sidi-Bel-Abbés 

20 Médecine Nucléaire 02 Tlemcen  

21 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 02 Sidi-Bel-Abbés 

22 Médecine Physique et Réadaptation 04 Sidi-Bel-Abbés 

23 Néphrologie 03 Sidi-Bel-Abbès 

24 
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 
Métabolique et Nutrition 

01 Sidi-Bel-Abbès 

25 Neurologie 01 Tlemcen   

26 O R L 02 Sidi-Bel-Abbès 

27 Oncologie Médicale 04 Sidi-Bel-Abbès 

28 Ophtalmologie 04 Sidi-Bel-Abbés /Oran Hamou Boutlelis 

29 Pédiatrie 06 Sidi-Bel-Abbès 

30 Pneumo-phtisiologie 04 Sidi-Bel-Abbés 

31 Psychiatrie 02 Sidi-Bel-Abbés 

32 Radiothérapie oncologie 01  Oran 

Total 124 
 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Biophysique Pharmaceutique 01 Alger  

02 Biochimie  03 CHU Sidi-Bel-Abbès 

03 Chimie Analytique 02 CHU Blida 

04 Chimie Thérapeutique 04 CHU Oran 

05 Chimie Minérale 01 CHU Annaba 

06 Cryptogamie et Botanique Médicale 04 CPMC Alger 

07 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 04 CHU Oran 

08 Hydrologie Bromatologie 01 CHU Oran 

09 Immunologie 02 01 EHU Oran  -  01 CHU Béni Messous 

10 Microbiologie 06 04 Alger  -  02 CHU Constantine 

11 Parasitologie –Mycologie 04 CHU Oran 

12 Pharmacie Galénique 01 CHU Oran 

13 Pharmacologie Pharmaceutique  02 EHU Oran 

14 Pharmacognosie 02 01 CHU Tlemcen  -  01 CHU Annaba 

15 Toxicologie 01 01 CHU Oran   

Total 38 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Prothèse 02 Sidi-Bel-Abbès 

Total 02 
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FACULTÉ DE MÉDECINE DE MOSTAGANEM 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Anatomie Générale 02 Oran 

02 Anesthésie Réanimation 04 Oran 

03 Biochimie 04 Mostaganem 

04 Chirurgie Générale 04 Mostaganem 

05 Chirurgie Neurologique 01 Oran 

06 Chirurgie Urologique 01 Oran 

07 Hépato-Gastro-Entérologie 02 Oran 

08 Hématologie 02 Oran 

09 Médecine Interne 04 Mostaganem 

10 Neurologie 01 Tlemcen 

11 Néphrologie 01 Oran 

Total 26 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTÉ DE MÉDECINE DE BÉCHAR 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités 
Nbre. de 
Postes 

Terrain de Formation 

01 Anatomie Générale 03 Oran 

02 Anatomie Cytologie Pathologie 02 Sidi-Bel-Abbès 

03 Biophysique Médicale 04 02 Tlemcen -  02 SBA 

04 Chirurgie Générale 04 Sidi-Bel-Abbès 

05 Histologie embryologie et Génétique cliniques 03 Constantine 

06 Immunologie 02 01 Alger -  01 Blida 

07 
Physiologie Clinique et Explorations Fonctionnelle 
Métaboliques et Nutrition 

02 Blida 

08 
Neurophysiologie Clinique et Explorations 
Fonctionnelle du Système Nerveux 

02 Oran 

09 Neurologie  01 Tlemcen 

Total 23 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضمن إعتماد بعض مصالح المؤسسة اإلستشفائية 2017أكتوبر  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
ورقمة"  -"مستشفى سيدي عبد القادر -طب األطفال وجراحة األطفال-والتوليد المتخصصة في طب النساء 

 لضمان نشاطات إستفائية جامعية
 

صالح المستشفيات،وزير إن   الصحة والسكان وا 
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2017سـنة  تأو   17الموافـق  1438 عـام ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 .المتضمن تعيين أعضاء الحكومة

، 1997 ســنة ديســمبر 2الموافــق  1418عــام  شــعبان 2المــؤرخ فــي  465-97بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم و  -
 المعدل والمتمم. إنشاء المؤسسات اكستشفائية المتخصصة، تنظيميا وسيرىا،قواعد تضمن الم

، 2008 سـنة مـاي 3الموافـق  1429 عـام ربيع الثـاني 27في  المؤرخ 129-08بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -
 .المتضمن القانون األساسي الخاص بااألستاذ الباحث اكستشفائي الجامعي
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 ســـنة نـــوفمبر 21الموافـــق  1432 عـــام ذي الحجـــة 25المـــؤرخ فـــي  379-11بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذي رقـــم و  -
صالح 2011  .المستشفيات، المحدد لصالحيات وزير الصحة والسكان وا 

، 2013 سنة جانفي 30الموافق  1434 عام ربيع األول 18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوم التنفيذي رقم وب -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ا إنشـاء المصـالإل والوحـدات المكونـة ليـالمتضمن ، 2009جانفي  27المؤرخ في  20بمقتضى القرار الوزاري رقم و  -
" طـــل األطفـــال وجراحـــة األطفــــال –عمـــى مســـتوس المؤسســـة اكستشـــفائية المتخصصـــة فـــي طــــل النســـاء والتوليـــد 

 .ورقمة" -مستشفى سيدي عبد القادر
 رانر ـــــيـق

 

المعدل ، 1997 سنة ديسمبر 2المؤرخ في  465-97من المرسوم رقم  7تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
اله، يعتمد لضمان نشاطات إستشفائية جامعية، المصمحة التابعة لممؤسسة المتمم المشار إليو أعو 

"مستشفى سيدي  -طل األطفال وجراحة األطفال –اكستشفائية المتخصصة في طل النساء والتوليد 
 " وفقا لمقائمة المحددة في ممحق ىذا القرار.ورقمة -عبد القادر

صالح المستشفيات، واألمين العام لوزارة يكمف كال من السيد األمين العام لوز  :2المـادة  ارة الصحة والسكان وا 
 التعميم العالي والبحث العممي، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار.

 

 2017 أكتوبر 11 فيحرر بالجزائر                                                      
 وزير التعميم العالي                                                         وزيرة الصحة والسكان         
صالح المستشفيات           والبحث العممي                                                                                    وا 

 جاراألستاذ طاىر ح                                  مختار حسبالوي  األستاذ        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والمتضمن إعتماد بعض مصالح المؤسسة 2017أكتوبر  11ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
  -طب األطفال وجراحة األطفال –اإلستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد 

 لضمان نشاطات إستشفائية جامعية  "ورقمة –فى سيدي عبد القادر " مستش
 

 الوحدات عدد األسرة المصالح
 

 

 طب األمراض النساء والتوليد 2

 
 

00 

- 00 – 

 طب أمراض النساء -2

 الحمل الخطر -1

 قبل الوضع وبعد الوضع -3

 الفحص، الكشف واإلستعجاالت -0

 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد شروط االلتحاق ونظام الدراسات ، 2017نوفمبر  06ري مشترك مؤرخ في قرار وزا
 لنيل شيادة ليسانس مينية بالمعيد الوطني لمبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والرقمنة، ووزيرة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات

، يتعمـــق 1983مـــايو ســـنة  28الموافـــق  1403شـــعبان عـــام  15المـــؤرخ فـــي  363-83بمقتضـــى المرســـوم رقـــم  -
 بممارسة الوصاية التربوية عمى المؤسسات الوطنية لمتكوين العالي،

، يتضــمن 1985الموافــق أول أكتــوبر ســنة  1406محــرم عــام  16المــؤرخ فــي  243-85وبمقتضــى المرســوم رقــم  -
 األساسي النموذجي لممعاىد الوطنية لمتكوين العالي،القانون 

، يتضـــمن 2017مـــايو  25الموافـــق  1438شـــعبان  28المـــؤرخ فـــي  180-17وبمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -
 تعيين أعضاء الحكومة،

، يحـول 2007ينـاير  8الموافـق  1427ذي الحجـة عـام  19المؤرخ في  07-07وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ة الوطنية لمبريد والمواصالت إلى معيد وطني لمتكوين العالي،المدرس

، 2008غشـت سـنة  19الموافـق  1429شـعبان عـام  17المـؤرخ فـي  265-08وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقـم  -
 يتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

، يحـدد 2012يناير سنة  09الموافق  1433صفر عام  15المؤرخ في  12-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 صالحيات وزير البريد وتكنولوجيات اكعالم واالتصال،

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 يالــذ 2010مــارس ســنة  13الموافــق  1431ربيــع األول عــام  27وبمقتضــى القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  -
يتضمن فتإل فرع "اليندسة الكيربائية"، تخصـص" اتصـاالت وشـبكات اكعـالم ا لـي" وتحديـد برنامجـو البيـداغوجي، 

 لميسانس المينية،بالمعيد الوطني لمبريد وتكنولوجيات اكعالم واالتصال لنيل شيادة ا
الــذي  2010ســنة مــارس  13الموافــق  1431ربيــع األول عــام  27وبمقتضــى القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  -

يتضـــمن فـــتإل فـــرع "اليندســـة الكيربائيـــة"، تخصـــص "خـــدمات وشـــبكات االتصـــاالت" وتحديـــد برنامجـــو البيـــداغوجي، 
 نيل شيادة الميسانس المينية،بالمعيد الوطني لمبريد وتكنولوجيات اكعالم واالتصال ل

والمحــــدد لمقواعــــد المشــــتركة لمتنظــــيم والتســــيير  2011نــــوفمبر ســــنة  3المــــؤرخ فــــي  711وبمقتضــــى القــــرار رقــــم  -
 البيداغوجيين لمدراسات الجامعية لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

التــدرج والتوجيــو فــي طــوري والمتضــمن كيفيــات التقيــيم و  2011نــوفمبر ســنة  3المــؤرخ  712وبمقتضــى القــرار رقــم  -
 الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

الذل يحـدد  2015أفريل  19الموافق  1436جمادس الثانية عام  30وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
م شــــرول االلتحــــاق ونظــــام الدراســــات لنيــــل شــــيادة ليســــانس مينيــــة بالمعيــــد الــــوطني لمبريــــد وتكنولوجيــــات اكعــــال

 واالتصال،
 .2008جوان سنة  11بناء عمى رأي المجنة الوطنية لمتأىيل في دورتيا المنعقدة في  -

 

 يقــــرران
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 1983مايو سنة  28المؤرخ في  363-83الفقرة األولى من المرسوم رقم  3تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
ونظام الدراسة بالمعيد الوطني لمبريد  والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد شرول االلتحاق

 وتكنولوجيات اكعالم واالتصال لنيل شيادة ليسانس مينية في التخصصات التالية:
 ،اتصاالت وشبكات اكعالم ا لي 
 ،خدمات وشبكات االتصاالت 

م واالتصال تحدد مّدة الدراسة لنيل شيادة ليسانس مينية بالمعيد الوطني لمبريد وتكنولوجيات اكعال :2المادة 
 ( سداسيات.06ة )ت( سنوات أو س03المذكورة في المادة أعاله، بثالث )

يسمإل التسجيل في السنة األولى ليسانس مينية لممترشحين الحائزين عمى شيادة البكالوريا أو شيادة  :3المادة 
 أجنبية معادلة ليا في الشعل التالية:

 ،رياضيات 
 "تقني رياضي، تخصص: "ىندسة كيربائية، 
 ،عموم تجريبية 

 ويخضع لترتيل يستند عمى المعيارين التاليين:
ئج البكالوريا السيما نقال الرياضيات والفيزياء والمعدل العام لمبكالوريا التي تحددىا وزيرة البريد انت -

 والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة عن طريق التنظيم،
 قدرات استيعال المؤسسة، -

تشرف لجنة عمى تنظيم االلتحاق بالسنة األولى بالمعيد الوطني لمبريد وتكنولوجيات اكعالم واالتصال  :4ة الماد
 وتدعى "المجنة".

 تتشكل المجنة من: :5المادة 
 ،مدير المؤسسة أو ممثمو، رئيسا 
 ،المدير الفرعي لمشؤون البيداغوجي لممؤسسة 
 ؤسسة من بين األساتذة الدائمين ذوي الرتل الم مدير أستاذ من كل تخصص يتم تعيينو من طرف

 العالية،
 ،ممثل عن وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

حضر لجنة المداوالت، تقوم المجنة بضبط قائمة المترشحين الناجحين حسل درجة معمى أساس  :6المادة 
 ةالمذكور  3ددة في المادة االستحقاق، وقائمة اكضافيين، تبعا لمنقال المتحصل عمييا، طبقا لمشرول المح

 أعاله.
 يتم توقيع ىذه القائمة من طرف جميع أعضاء المجنة وتنشر كعالم المترشحين،

 تعد الدروس المكونة لمسار الدراسات، إجبارية. :7المادة 
والبحث إن كيفيات التقييم واالنتقال ىي تمك المعمول بيا في المؤسسات التابعة لوزارة التعميم العالي  :8المادة 

 العممي وينص عمييا النظام الداخمي لممؤسسة.
مشترك بين وزير العالي والبحث العممي ووزير البريد بقرار تحدد بيانات ومواصفات شيادة ليسانس مينية  :9المادة 

 والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة.
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وين العاليين بوزارة التعميم العالي والبحث العممي ومدير التكوين يكمف كل من المدير العام لمتعميم والتك :10المادة 
ونقل التكنولوجيا بوزارة البريد ووزير المواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة كل فيما 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار.
 .2015فريل أ 19تمغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  :11المادة 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :12لمادة ا
 

 وزيرة البريد والمواصالت السمكية                                                                  وزير التعميم العالي                 
 والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة                                                                والبحث العممي                      

 ىدى ايمان فرعون                   األستاذ: طاىر حجار                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يعّذل ويتّمم القرار الوزاري المشارك  2017ديسمبر  13قرار وزاري مشترك مؤرخ في  
 الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة  2016فيفري  02المؤرخ في 

 تصالالمسجمين لنيل شيادة ميندس دولة بالمعيد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واال 
 

 إن وزير التعميم لعالي والبحث العممي،
 ووزيرة البريد واالتصاالت السمكية ولالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،

والمتضــمن  1999أبريــل ســنة  4الموافــق  1419ذي الحجــة عــام  18المــؤرخ فــي  05-99بمقتضــى القــانون رقــم  -
 القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

 2017أوت سـنة  17الموافـق  1438ذي القعـدة عـام  25المـؤرخ فـي  243-17ضى المرسوم الرئاسي رقـم وبمقت -
 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

والمتضــمن تنظــيم الــدروس لمحصــول عمــى  1971غشــت ســنة  25المــؤرخ فــي  219-71وبمقتضــى المرســوم رقــم  -
 شيادة ميندس، المعّذل والمتّمم،

والمتعمــق  1983مــايو ســنة  28الموافــق  1403شــعبان عــام  15المــؤرخ فــي  363-83وبمقتضــى المرســوم رقــم  -
 بالوصاية التربوية عمى المؤسسات الوطنية لمتكوين،

والمتضـّمن  1985الموافـق أّول أكتـوبر سـنة  1406محـّرم عـام  16المؤرخ في  243-85وبمقتضى المرسوم رقم  -
 العالي، القانون األساسي النموذجي لممعاىد الوطنية لمتكوين

 2008غشــت ســنة  19الموافــق  1429شــعبان عــام  17المــؤرخ فــي  265-08وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  -
 والمتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

 2008يونيـو ســنة  4الموافـق  1429جمـادس األولـى  29المـؤرخ فـي  165-08وبمقتضـى المرسـوم التنفيـذي رقـم  -
 والمتضمن تحويل معيد المواصالت السمكية والالسمكية الى معيد وطني لمتكوين العالي،

 الذي 2017أكتوبر سنة  7الموافق  1439محّرم عام  16المؤرخ في  271-17وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ت والرقمنة،يحدد صالحيات وزير البريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيا

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األّول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  -
 الذل يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يحـدد شـرول الحصـول عمـى شـيادة الماسـتر  يالـذ 2016فيفري  02وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 مطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة بالمعيد الوطني لممواصالت وتكنولوجيات اكعالم واالتصال،ل
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 والمتضمن كيفيات ترتيل الطمبة، 2011نوفمبر سنة  3المؤرخ في  714لقرار رقم اوبمقتضى  -
الماســتر يحــدد شــرول الحصــول عمــى شــيادة  يالــذ 2011نــوفمبر ســنة  3المــؤرخ فــي  715لقــرار رقــم اوبمقتضــى  -

 في المدارس خارج الجامعة، لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ودبموم الميندس المعماري 
والمتضـمن شـرول التسـجيل فـي الدراسـات الجامعيـة  2014جـوان سـنة  09المـؤرخ فـي  363وبمقتضى القرار رقـم  -

 لنيل شيادة الماستر،
 ،2015جويمية  26بتاريخ عمى محضر المجنة الوطنية لمتأىيل المنعقدة  وبناء   -
 عمى تقرير وزيرة البريد واالتصاالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة. وبناء   -

 

 

 يقــــرران
 

تمام أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  المادة األولى:  2016فيفري سنة  02ييدف ىذا القرار إلى تعديل وا 
ة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة بالمعيد عمى شياد لصو حيحدد شرول ال يالذ

 الوطني لممواصالت وتكنولوجيات اكعالم واالتصال.
 تعّدل وتتّمم المواد األولى والثانية والسابعة والثامنة كما يمي: :2المادة 

ذي الحجة عام  18المؤرخ في  05-99من القانون رقم  1مكرر 21تطبيقا ألحكام المادة  "المادة األولى:
تمام القرار الوزاري 1999أبريل سنة  4الموافق  1419 ، ييدف ىذا القرار إلى تعديل وا 

الذي يحدد شرول الحصول عمى شيادة الماستر  2016فيفري سنة  02المشترك المؤرخ في 
لمطمبة الحائزين عمى شيادة ميندس دولة بالمعيد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اكعالم 

 ال".    واالتص
تمنإل شيادة الماستر لمطمبة الحائزين عمى شيادة ميندس دولة بالمعيد الوطني لممواصالت  :2"المادة 

 وتكنولوجيات اكعالم واالتصال الذين أتموا بنجاح التعميم التكميمي وفقا لممحق ىذا القرار".
ماستر لمطمبة الحائزين عمى شيادة يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتعميم التكميمي لنيل شيادة ال :7"المادة 

ميندس دولة بالمعيد الوطني لممواصالت وتكنولوجيات اكعالم واالتصال طبقا لممحق ىذا 
 القرار".

 

 ينظم التعميم التكميمي كما يمي:
 

 صنف تخصص شعبة ميدان
 عموم

 وتكنولوجيا
 اتصاالت سمكية

 وال سمكية
شبكات وأنظمة االتصاالت 

 السمكية والالسمكية
 ميني

 

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين بوزارة التعميم العالي والبحث العممي ومدير الموارد  :8"المادة 
البشرية بوزارة البريد واالتصاالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل فيما يخصو 

 بتطبيق ىذا القرار".
 ".2019-2018تداء من الدخول الجامعي تسري أحكام ىذا القرار اب: 3المادة 
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ينشر ىذا القرار في النشرتين الّرسميتين لكل من وزارة التعميم العالي والبحث العممي والبريد واالتصاالت  :4المادة 
 السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة.

 

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

 وزيرة البريد والمواصالت السمكية                                                                  وزير التعميم العالي                 
 والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة                       والبحث العممي                                                               

 ىدى ايمان فرعون                  األستاذ: طاىر حجار                                                                       
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 قـــحـمـم
 يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر ، الذي 2017ديسمبر  13المؤرخ في مشترك الوزاري القرار بال

 الت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصاللمطمبة الحائزين عمى شيادة ميندس دولة بالمعيد الوطني لالتصا
 عموم وتكنولوجيا ميدان:
 اتصاالت سمكية وال سمكية شعبة:

 شبكات وأنظمة االتصاالت السمكية والالسمكية المتقدمة  تخصص:
 المواد المكونة للوحدات التعلٌمٌة وحدات تعلٌمٌة السداسً

ول
أل
 ا
ً

س
دا
س

ال
 

 عنوان المواد أرصدة معامالت رمز طبٌعة
الساعً  الحجم

 السداسً )سا(

 الحجم الساعً األسبوعً

 أرصدة معامالت
 دروس

أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

عمل 
 فردي

وحدة 
تعلٌمٌة 
 منهجٌة

 و.ت.م
1.1 

11 11 
مدخل إلى البحث 

 العلمً
 11 11 سا11 - - سا11 سا01

وحدة 
تعلٌمٌة 
 أساسٌة

 م.ت.أ
1.1 

10 10 
أنظمة االتصاالت 

 لالسلكٌةالسلكٌة وا
 10 10 سا11 سا11 - سا01 سا21

 و.ت.أ

1.1 
10 10 

شبكات وأنظمة 
 اإلعالم والتدرٌب

 10 10 سا11 سا11 - سا01 سا01

مجموع السداسً 
 األول

 12 12 سا01 سا11 - سا51 سا101  12 12

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـــحـمـم
 ، الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر 2017ديسمبر  13بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 لمطمبة الحائزين عمى شيادة ميندس دولة بالمعيد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
 عموم وتكنولوجيا ميدان:
 اتصاالت سمكية وال سمكية شعبة:

 ظمة االتصاالت السمكية والالسمكية المتقدمة شبكات وأن تخصص:
 المواد المكونة للوحدات التعلٌمٌة وحدات تعلٌمٌة السداسً

 ً
س

دا
س

ال
ً

ان
لث
ا

 

 عنوان المواد أرصدة معامالت رمز طبٌعة
الحجم الساعً 
 السداسً )سا(

 الحجم الساعً األسبوعً
 أرصدة معامالت

 دروس
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

عمل 
 فردي

وحدة 
تعلٌمٌة 
 أساسٌة

 أو.ت.
1.0 

 12 10 سا101 - - - سا101 مذكرة الماستر 12 10

مجموع السداسً 
 الثانً

 12 10 سا101 - - - سا101  12 10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  يتضمن فتح مسابقة وطنية، 2017ديسمبر  21 مؤرخ في قرار وزاري مشترك 
 رئيس مصمحة استشفائية جامعية العالي منصبالتعيين في لم

 

صالح المستشفيات،  إن وزير الصحة والسكان وا 
 ووزير التعميم العالي و البحث العممي،

 يتعمـق بتحريـر 1966يونيو سـنة  02الموافق  1386صفر عام  12المؤرخ في  145-66المرسوم رقم بمقتضى  -
 .بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيم وضعية الموظفينونشر 

غشــت ســنة  13الموافــق  1424جمــادس الثانيــة عــام  14المــؤرخ فــي  270-03المرســوم الرئاســي رقــم  وبمقتضــى -
 سيرىا.المتضمن إنشاء المؤسسة اكستشفائية الجامعية وىران وتنظيميا و  2003

ــوبمقتضــى المرســوم الرئاســي رق - ـــالمــؤرخ ف 243-17م ــ ـــسن غشــت 17الموافــق  1438 ذي القعــدة 25ي ـ  2017ة ـ
 .تضمن تعيين أعضاء الحكومةي
، 1997ديسـمبر سـنة  02الموافـق  1418شعبان عام  02المؤرخ في  465-97وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المتمم معدلال وتنظيميا وسيرىا، المؤسسات االستشفائية المتخصصةالذي يحدد قواعد إنشاء 
، 1997ديسـمبر سـنة  02الموافـق  1418شعبان عام  02المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز اكستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمم
ســنة  مــايو 19افــق المو  1428عــام  جمــادس األولــى 02المــؤرخ فــي  140-07وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  -

والمتضــــمن إنشــــاء كــــل مــــن المؤسســــات اكستشــــفائية العموميــــة والمؤسســــات العموميــــة لمصــــحة الجواريــــة ، 2007
 .المتمم المعدل ،وتنظيميما وسيرىما

مــــايو ســــنة  03الموافــــق  1429ربيــــع الثــــاني عـــام  27المـــؤرخ فــــي  129-08وبمقتضـــى المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -
 .ستاذ الباحث اكستشفائي الجامعيساسي الخاص باأل، المتضمن القانون األ2008

 2011نــوفمبر  21الموافــق  1432ذي الحجــة عــام  25المــؤرخ فــي  379-11المرســوم التنفيــذي رقــم وبمقتضــى  -
صالح المستشفيات.والذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكان و   ا 

 2013 ينـاير سـنة 30الموافـق  1434 ربيـع األول عـام 18المـؤرخ فـي  77-13المرسوم التنفيذي رقـم  وبمقتضى -
 البحث العممي.والذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و 

والمتضـمن   2011ديسمبر سنة  11الموافق  1433محرم عام  16القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  وبمقتضى -
 تحديد كل من المصمحة االستشفائية الجامعية والوحدة االستشفائية الجامعية،

والـــذي يحـــدد كيفيـــات تنظـــيم وســـير المســـابقة  2016ســـبتمبر  26القـــرار الـــوزاري المشـــترك المـــؤرخ فـــي  تضـــىوبمق -
 .لمتعيين في المنصل العالي لرئيس مصمحة استشفائية جامعية

 

 يقــــرران
 

سنة  تفتإل مسابقة وطنية لمتعيين في المنصل العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية بعنوان المادة األولـى:
2017. 
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يحدد عدد مناصل رؤساء المصالإل االستشفائية الجامعية المفتوحة بعنوان المسابقة المذكورة في المادة  :2المادة 
منصبا موزعا حسل التخصصات والمصالإل االستشفائية  خمسة وأربعون و  ةثالثمائ 345األولى أعاله بـ: 

 الجامعية المبينة في ممحق ىذا القرار.
 بقة التعيين في المنصل العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية لـ :تفتإل مسا  :3المادة 

 األساتذة االستشفائيين الجامعيين. 
 ( من الخدمة 02األساتذة المحاضرين االستشفائيين الجامعيين قسم "أ" الذين يثبتون سنتين )

 الفعمية بيذه الصفة.
 عند تاريخ فتإل المسابقة. سنة 62يحدد السن األقصى المطمول لممشاركة في المسابقة بـ   

 يتضمن ممف الترشإل الوثائق التالية: :4المادة 
  ،"نسخة من قرار التعيين والترسيم في رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسم "أ

 .حسل الحالة
  شيادة مقدمة من طرف عميد كمية الطل ومدير المؤسسة االستشفائية محل ممارسة المترشإل

 .شالتثبت حالة الن
 مجموع الشيادات والوثائق التي تثبت مختمف المؤىالت واألعمال العممية والبيداغوجية 

ونشاطات العالج، كما ىو موضإل في شبكة التقييم الممحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
والذي يحدد كيفيات تنظيم وسير مسابقة وطنية لمتعيين في المنصل العالي  2016سبتمبر  26

 مصمحة استشفائية جامعية. رئيس
طريق البكر،  04الكائن بـ  (INSP)تودع ممفات الترشإل عمى مستوس المعيد الوطني لمصحة العمومية 

 األبيار، الجزائر.
( يوم عمل ابتداء من تاريخ نشر ىذا القرار عمى 20يحدد تاريخ انتياء التسجيالت بالمسابقة بعشرين ) :5المادة 

 لمدائرتين الوزاريتين. الموقعين اكلكترونيين
تحدد القائمة االسمية لممترشحين المقبولين وغير المقبولين لممشاركة في المسابقة من طرف لجنة مكونة  :6المادة 

 من المديرين المكمفين بالموارد البشرية بالدائرتين الوزاريتين.    
ين الرسميين لموزارتين المعنيتين في أجل تنشر القائمة االسمية المشار إلييا أعاله عمى الموقعين اكلكتروني

 ( أيام بعد تاريخ انتياء التسجيالت.10عشرة )
يمكن لممترشحين الذين لم يتم قبوليم لممشاركة في المسابقة تقديم طعن أمام المجنة الوزارية المشار إلييا  :7المادة 

يخ نشر قوائم المترشحين ( أيام عمل بعد تار 05أعاله  وذلك في أجل أقصاه خمسة ) 06في المادة 
 المقبولين.
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( أيام من تاريخ غمق إيداع 05تقوم المجنة المذكورة أعاله بالبت في الطعون في أجل أقصاه خمسة )
 الطعون.

تنشر القائمة النيائية لممترشحين المقبولين لممشاركة في المسابقة عمى الموقع اكلكتروني لكل من 
 جال المحددة لمبت في الطعون.الوزارتين المعنيتين في نياية ا 

يشرع في إجراء المسابقة أول يوم عمل بعد اكعالن عن القائمة النيائية لممترشحين المقبولين لممشاركة  :8المادة 
 في المسابقة.

تنشر النتائج النيائية لممسابقة والترتيل حسل درجة االستحقاق في الموقعين اكلكترونيين لموزارتين  :9المادة 
 يتين بعد انتياء مداوالت لجان التقييم المختصة.المعن

يمكن لممترشحين المعترضين عمى نتائجيم في التقييم وترتيل االستحقاق تقديم طعن أمام المجنة  :10المادة 
( أيام عمل ابتداء من تاريخ نشر نتائج 10المكونة من رؤساء لجان التقييم في أجل أقصاه عشرة )

 المسابقة.
( أيام عمل ابتداء من 10بالبت في الطعون في أجل أقصاه عشرة ) 10م المجنة المذكورة في المادة تقو  :11المادة 

 تاريخ تبميغيا بالطعن.
قرارىا لممعنيين بخصوص الطعون وتعمم الدائرتين الوزاريتين  10تبمغ المجنة المذكورة أعاله في المادة  :12المادة 

 المعنيتين بذلك.
زارية مشتركة مكونة من ممثمين لموزير المكمف بالتعميم العالي والوزير المكمف بالصحة تكمف لجنة و  :13المادة 

بتعيين المترشحين حسل درجة اكستحقاق، في مناصل رؤساء مصالإل استشفائية جامعية المعمن عنيا 
 لممسابقة.

صالح المستشفي :14المادة  ات، واألمين العام لوزارة يكمف كل من السادة األمين العام لوزارة الصحة والسكان وا 
التعميم العالي والبحث العممي كل فيما يخصو، بتنفيذ ما جاء في محتوس ىذا القرار الذي سينشر في 

 النشرتين الرسميتين لمدائرتين الوزاريتين المعنيتين.
 

 2017 ديسمبر 21 فيحرر بالجزائر                                                          
 وزير التعميم العالي                                                         وزيرة الصحة والسكان         
صالح المستشفيات           والبحث العممي                                                                                    وا 

 األستاذ طاىر حجار                                  وي مختار حسبال  األستاذ        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  فتح مسابقة وطنية والمتضمن 2017 ديسمبر 21ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 حة استشفائية جامعيةرئيس مصم العالي منصبالتعيين في لم
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ANATOMIE NORMALE 
               

1 1 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
       

1 
 

1 1 
 

1 
   

4 

ANESTHESIE REANIMATION 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

4 

BACTERIOLOGIE                1 1 
BIOCHIMIE 

      
1 

  
1 1 

 
1 1 

  
5 

CARDIOLOGIE   1    1 1 1  1  1  1 1 8 

CHIRURGIE CARDIAQUE                1 1 

CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE          1       1 

CHIRURGIE  DENTAIRE          1     1  2 

CHIRURGIE GENERALE         1 1       2 

CHIRURGIE  HEPATOBILIAIRE                1 1 

CHIRURGIE MAXILLO FACIALE        1  1      1 3 

CHIRURGIE ORTHO-TRAUMATO     1   1   1      3 

CHIRURGIE PEDIATRIQUE 1 1     1    1 1 1    6 

CHIRURGIE THORACIQUE       1  1        2 

CHIRURGIE UROLOGIQUE       1   1 1   1   4 

CTS           1    1  2 

DERMATOLOGIE 1   1   1  1   1 1  1  7 

ENDOCRINOLOGIE         1   1     2 

ENDOCRINOLOGIE DIABETOLOGIE       1    1  1 1   4 

EPIDEMIOLOGIE        1         1 
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GASTRO-ENTEROLOGIE 
       

1 
 

1 
 

1 1 1 1 
 

6 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 
      

1 1 1 1 
     

1 5 

HEMATOLOGIE 
            

1 
   

1 

HEMOBIOLOGIE ET BANQUE DE SANG 
      

1 
 

1 
   

1 
  

1 4 

HISTO-EMBRIYOLOGIE 
             

1 
  

1 

IMAGERIE MEDICALE 
   

1 
           

1 2 

IMMUNOLOGIE 1 
           

1 
   

2 

LABO CENTRAL (MERE ET ENFANT) 
  

1 
             

1 

LABORATOIRE CENTRAL 
     

1 1 1 
      

1 
 

4 

LABORATOIRE DE GENETIQUE CLINIQUE          1       1 

LABORATOIRE D'EXPLORATION 
NEURO-MUSCULAIRE       

1 
         

1 

MALADIES INFECTIEUSES 
       

1 1 
     

1 
 

3 

MEDECINE DU TRAVAIL 
     

1 
 

1 
   

1 
    

3 

MEDECINE INTERNE 
              

1 
 

1 

MEDECINE LEGALE 
       

1 1 
   

1 
   

3 

MEDECINE NUCLEAIRE 
        

1 
   

1 
 

1 1 4 
MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION 1 

     
1 

 
1 

       
3 

MICROBIOLOGIE 
          

1 1 1 1 
  

4 

MICROBIOLOGIE ET PARASITOLOGIE 
      

1 
         

1 

NEONATOLOGIE 
            

1 
   

1 

NEPHROLOGIE HEMODIALYSE 
         

1 1 
 

1 
   

3 

NEURO-CHIRURGIE 
   

1 
      

1 1 
 

1 1 
 

5 

NEUROLOGIE 1 
  

1 
     

1 
  

1 
   

4 

O.R.L 
       

1 
      

1 
 

2 
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ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 
  

1 
   

1 
    

1 
    

3 

ONCOLOGIE  MEDICALE 
      

1 
         

1 

OPHTALMOLOGIE 
       

1 1 1 1 1 
  

1 
 

6 

ORTHODONTIE  DENTO FACIALE 
      

1 
 

1 
    

1 
  

3 

PARASITOLOGIE 1 
         

1 
  

1 
  

3 

PARODONTOLOGIE 
      

1 
      

1 
  

2 

PATHOLOGIE-BUCCO-DENTAIRE 
        

1 
  

1 
 

1 
  

3 

PHYSIOLOGIE ET EXPLORATION 
FONCTIONNELLE               

1 
 

1 

PROTHESE DENTAIRE 
      

1 
      

1 
  

2 

PSYCHIATRIE 
             

1 1 
 

2 

RADIOTHERAPIE 
           

1 
    

1 

RADIOLOGIE 
     

1 1 1 1 1 1 
 

1 1 
  

8 

REANIMATION CHIRURGICALE 
      

1 
         

1 

REANIMATION MEDICALE 
   

1 
     

1 
      

2 

REANIMATION POLYVALENTE 
      

1 
         

1 

REANIMATION POLYVALENTE ET 
TOXICOLOGIE       

1 
         

1 

REEDUCATION FONCTIONNELLE 
          

1 
     

1 

RHUMATOLOGIE 
    

1 
 

1 
 

1 
   

1 
   

4 

TOXICOLOGIE 
   

1 
    

1 1 
   

1 
 

1 5 

URGENCES  PSYCHIATRIQUES 
            

1 
   

1 

URGENCES CHIRURGICALES 
        

1 1 
 

1 
    

3 

URGENCES MEDICALES 
         

1 
 

1 
    

2 

URGENCES MEDICO CHIRURGICALES 
     

1 1 1 
        

3 

URGENCES MEDICO CHIRURGICALES 
PEDIATRIQUES  

            1    1 

TOTAL GENERAL 6 1 3 6 3 4 24 16 19 19 15 12 20 15 15 11 189 
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ANATOMIE 

PATHOLOGIE 
1 

   
1 

            
1 

 
 

1 
   

1 
   

1 
   

 
 

6 

ANESTHESIE 

REANIMATION       
1 

         
1 1 

 
 

1 
       

1 1 
 

1 
 

 
7 

CHIRURGIE 
                   

 
        

2 
   

 
 

2 
CHIRURGIE 

CARCINOLOGIQUE 
      1                            1 

CHIRURGIE 

CARDIAQUE              
1 

     
 

            
 

 
1 

CHIRURGIE 

GENERALE                    
 

         
1 

  
 

 
1 

CHIRURGIE 

ORTHOPEDIQUE  
1 

                 
 

            
 

 
1 

CHIRURGIE ONCO-

PEDIATRIQUE                  
1 

 
 

            
 

 
1 

CHIRURGIE 

PEDIATRIQUE                 
1 

  
 

  
1 

         
 

 
2 

CHIRURGIE 

THORACIQUE                    

 

         
1 

  

 

 
1 
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CHIRURGIE 

VASCULAIRE                    
 

         
1 

  
 

 
1 

CHIRURGIE 

UROLOGIQUE 
                   

 
         1   

 
 1 

EXPLORATION 

NEURO 

MUSCULAIRE 
 

1 
                 

 

            

 

 
1 

GYNECOLOGIE 

OBSTETRIQUE           
1 

 
1 

  
1 1 

  
 

 
1 1 1 

        
1 1 9 

HEMATOLOGIE 
                   

 1 
           

 
 

1 
HEPATO GASTRO 

ENTEROLOGIE                    
 

         
1 

  
 

 
1 

IMAGERIE 

MEDICALE       
1 

            
 

        
1 1 

  
 

 
3 

LABORATOIRE  

CYTOLOGIE 
1 

                  
 

            
 

 
1 

LABORATOIRE 

CENTRAL   
1 1 1 

 
1 

            
 

        
1 

  
1 

 
1 7 

LUTTE CONTRE 

LA TOXICOMANIE         
1 

  
1 

       
 

            
 

 
2 

MALADIES 

INFECTIEUSES   
1 

                
 

    
1 

       
 

 
2 
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MEDECINE DU 

SPORT      
1 

             
 

            
 

 
1 

MEDECINE 

LEGALE                    
 

            
 

1 1 

MEDECINE 

NUCLEAIRE                  
1 

 
 

1 
       

1 
   

 
 

3 

MEDECINE 

PHYSIQUE ET 

READAPTATION 
              

1 
    

 

            

 

 
1 

NEONATOLOGIE 
                   

 
  

1 1 
        

 
 

2 
NEPHROLOGIE ET 

HEMODIALYSE                    
 

         
1 1 

 
 

 
2 

NEURO 

CHIRURGIE     
1 

              
 

            
 

 
1 

NEURO 

PHYSIOLOGIE    
1 

               
 

            
 

 
1 

ONCOLOGIE  

MEDICALE 

PEDIATRIQUE 
                 

1 
 

 

            

 

 
1 

ONCOLOGIE 

MEDICALE                    
 

        
1 

   
 

 
1 

ONCOLOGIE 

MEDICALE 

ADULTE 
                 

1 
 

 

            

 

 
1 

PEDIATRIE 
         

1 
      

1 
  

 
 

1 1 
         

 
 

4 
PEDO 

PSYCHIATRIE         
1 

  
1 

      
1 1 

      
1 1 

    
 

 
6 

PSYCHIATRIE 

ADULTE        
1 

           
 

       
1 

    
 

 
2 

RADIOLOGIE 
   

1 
             

1 
 

 1 
          

1  1 5 

RADIOTHERAPIE 
                 

1 
 

 
        

1 
   

 
 

2 

REANIMATION 
                   

 
     

1 
   

1 
  

 
 

2 
REEDUCATION 

FONCTIONNELLE               
1 

    
 

            
 

 
1 

TOTAL GENERAL 2 2 2 3 3 1 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 4 8 1 1 5 2 4 2 2 1 1 2 9 9 1 3 1 4 89 
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ANATOMIE PATHOLOGIE 
    

1 
 

1 1 
   

3 

ANESTHESIE REANIMATION 
       

1 
   

1 

CARDIOLOGIE 
     

1 
 

1 
   

2 

CHIRURGIE GENERALE 
     

1 1 
    

2 

CHIRURGIE MAXILLO FACIALE 
        

1 
  

1 

CHIRURGIE PEDIATRIQUE 
     

1 1 
  

1 
 

3 

CHIRURGIE UROLOGIQUE 
       

1 
   

1 

ENDOCRINOLOGIE 
       

1 
   

1 

EPIDEMIOLOGIE 
     

1 1 1 
   

3 

GASTRO-ENTEROLOGIE 
       

1 
   

1 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 
 

1 1 
        

2 

HEMATOLOGIE 
     

1 
 

1 
   

2 

LABORATOIRE CENTRAL 1 
  

1 
 

1 1 1 
 

1 
 

6 

MALADIES INFECTIEUSES 
      

1 1 
   

2 

MEDECINE INTERNE 
     

1 1 1 
   

3 

MEDECINE LEGALE 
     

1 1 1 
   

3 

NEPHROLOGIE HEMODIALYSE 
     

1 1 1 
   

3 

NEURO-CHIRURGIE 
      

1 1 
   

2 

O.R.L      1 1 1    3 

ONCOLOGIE MEDICALE      1 1 1    3 

OPHTALMOLOGIE      1 1     2 

ORTHOPEDIQUE TRAUMATO      1 1 1    3 

PEDIATRIE      1      1 

PNEUMO-PHTISOLOGIE      1 1 1   1 4 

PSYCHIATRIE       1     1 

RADIOLOGIE     1 1 1 1    4 

REANIMATION POLYVALENTE       1     1 

RHUMATOLOGIE        1    1 

UMC      1 1 1    3 

TOTAL GENERAL 1 1 1 1 2 17 19 21 1 2 1 67 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Annexe à l'arrêté du 21 decembre 2017  portant ouverture 

 d'un concours de chefferie de service hospitalo-universitaire 

 Session 2017 

 
 CHU DOUERA : 

- Chirurgie Orthopédique et Traumatologique « B ». 

 

 CHU CONSTANTINE : 
- Chirurgie générale « B ». 

 

 CHU TIZI OUZOU : 
- Chirurgie thoracique et vasculaire. 

- Réanimation Polyvalente (Hôpital Sidi Beloua). 

- Réanimation Polyvalente et Toxicologie (Hôpital Mohamed Nedir).  

   Le candidat doit être un Anesthésiste Réanimateur. 
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 CHU BATNA : 
- Laboratoire Biochimie. 

- Laboratoire Microbiologie. 

- Laboratoire Parasitologie. 

 

 EHS FRANTZ FANON BLIDA : 
- Psychiatrie Adulte « C » Long Séjour. 

 

 EHS MERE ET ENFANT TLEMCEN : 
- Pédiatrie « A ». 

 

 EHS EL HADI FLICI EL KETTAR : 
- Maladies infectieuse « A ». 

 

 CAC SIDI BEL ABBES : 
- Chirurgie « A ». 

- Chirurgie « B ». 
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  راراتــــــــقــال
  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 المتضمن إعالن نتائج، 2017فيفري  02يعدل القــرار المؤرخ في ، 2017أكتوبر  02مؤرخ في قرار 
 الخاصة بالترقية إلى رتبة أستاذ  الثالثون لمجنة الجامعية الوطنيةو الدورة السابعة 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

  .الخاص باألستاذ الباحثالمتضمن القانون األساسي 
المتضمن تنظيم المجنة الجامعية الوطنية وتسييرىا وتشكيميا،  1994نوفمبر سنة  16بمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .المعدل والمتمم
 ،المتضمن تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية 2016ديسمبر  سنة  26بمقتضى القرار المؤرخ في  -
والثالثون لمجنة الجامعية  المتضمن إعالن نتائج الدورة السابعة، 2017فيفري  02ؤرخ   في القـرار المبمقتضى  -

 .الوطنية
جانفي سنة  08بناء عمى قوائم تأىيل األساتذة المحاضرين قسم "أ" من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في  -

2017.  
جانفي سنة  09و 08( يومي 37بعة و الثالثون )بناء عمى اجتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا السا -

2017. 
                    بناء عمى محاضر اجتماعات فروع المجنة الجامعية الوطنية لمدورة السابعة والثالثون.    -

 

 ررـــــيـق
 

لمترقية إلى يعتبر األساتذة المحاضرون قسم "أ" ا تية أسماؤىم حسل الترتيل االستحقاقي مؤىمين  المـادة األولى:
 رتبة أستاذ.
 بـــدون تغييــــر          :فرع تكنولوجيـا

 

 بـــدون تغييــــر رياضيات:       :فرع العموم الدقيقة
 بـــدون تغييــــر فيزيـــــاء:

 

 :كيمياء
 جامعة سيدي بمعباس كيمياء روزال )م( عمر أمينة 01
 عميا لمبيطرةالمدرسة الوطنية ال كيمياء بسخواض ياسين 02
 1جامعة وىران كيمياء كمبوش بوزيدي نادية 03
 جامعة تممسان كيمياء بن قمة بمقاسم 04
 جامعة ورقمة كيمياء حجاج دمحم 05
 جامعة عنابة كيمياء بوصنوبرة )م( بمغيش روبيمة 06
 جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين كيمياء عماري دمحم  07
 1جامعة قسنطينة مياءكي تباني دحمان 08
 جامعة سوق أىراس  كيمياء زراري )م( برجم يمينة  09
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 جامعة عنابة كيمياء دمحمي جمول 10
 1جامعة وىران كيمياء بوناصر بومدين 11
 جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين كيمياء بميادي )م( صاري عقيمة 12
 جامعة تيزي وزو كيمياء أدخيس أحمد 13
 1جامعة البميدة كيمياء وتومي حسينب 14
 جامعة سكيكدة كيمياء بن حميداش شيرزاد 15
 جامعة العموم و التكنولوجيا ىواري بومدين كيمياء طباك غزالة 16
 جامعة سكيكدة كيمياء زواوي أمنة 17
 جامعة عنابة كيمياء ميزي عبد القادر 18
 والتكنولوجيا وىران جامعة العموم كيمياء بن عبو عبد الحميد خميل 19
 جامعة عنابة كيمياء حاليمية فرحي 20
 جامعة مستغانم كيمياء بورعدة دمحم 21
 جامعة تممسان كيمياء عرار زىير 22
 جامعة تيزي وزو كيمياء موساوي رمضان 23
 1جامعة قسنطينة كيمياء براىمية وردة  24
 اري بومدينجامعة العموم والتكنولوجيا ىو  كيمياء قدور سامية 25

 

 بـــدون تغييــــر                    :فرع تكنولوجيـا
 

 بـــدون تغييــــر رياضيات: -       :فرع العموم الدقيقة
 بدون تغيير  اء:ـزيــيـف  -                          

 

 بـــدون تغييــــر            فرع عموم الطبيعة والحياة:
 

 بـــدون تغييــــر   دية والتجارية وعموم التسيير:فرع العموم االقتصا
 

 بـــدون تغييــــر   فرع العموم اإلجتماعية واإلنسانية:
 

 بـــدون تغييــــر    فرع اآلداب والمغات :
 

 بـــدون تغييــــر    فرع العموم القانونية واإلدارية :
 

والذي  2017جانفي  09 القرار الذي يسري مفعولو ابتداء من يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىذا :2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.

                                                            

 2017 أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017أكتوبر  02قرار مؤرخ في 
 يـة الخدمـات الجامعيـة الطـارفلدى مدير  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضـــمن القـــانون األساســـي العـــام لموظيفـــة 2006جويميـــة ســـنة  15المـــؤرخ فـــي  03-06بمقتضـــى األمـــر رقـــم  -

 .العمومية
جتماعيـة ، المحدد لمحتوس الخدمات اك1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
ـــــر الخــــدمات 1982ســــبتمبر ســــنة  11المــــؤرخ فــــي  303-82بمقتضــــى المرســــوم الرئاســــي رقــــم  - ــــق بتسيي ، المتعم

 .اكجتماعية
، المحــدد لصــالحيات وزيــر التعمــيم 2013جــانفي ســنة  30المــؤرخ فــي  77-13بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضــمن إنشــاء الــديوان الــوطني 1995مــارس ســنة  22المــؤرخ فــي  84-95تنفيــذي رقــم بمقتضــى المرســوم ال -

سـبتمبر سـنة  14المؤرخ فـي  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
2003. 

ؤرخ ـلقــرار الـوزاري المشتــرك المــم اـ، يعـدل ويتم2016فيفري سنة  17القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ في بمقتضى  -
، المتضــــمن إنشــــاء مــــديريات الخــــدمات الجامعيــــة وتحديــــد مقرىــــا وقائمــــة اكقامــــات 2004ديســــمبر ســــنة  22فــــي 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمـــــن التشـــــكيمة النيائيــــة ألعضـــــاء لجنـــــة الخدمــــــات 2017مـــــاي ســـــنة  07نظـــــــــــرا لممحضـــــر المـــــؤرخ فـــــي  -

 .جتماعيـة لـدس مديرية الخدمات الجامعية الطارفاك
 

 ررـــــيـق
 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس مديرية الخدمات الجامعية الطارف المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 

 عضاء الدائمون: األ
 شيبوني رمزي، -03 رة عبد السالم،ڤبو -02 كداية أحالم، -01
 ىميس مراد، -06 بمخيري فارس، -05 بعداش سمطانة، -04
     زادي مصباح، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   ليسر سامي، -02 حدال أرزقي، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيـد مديـر الخدمات الجامعية الطارف، بتنفيذ ىذا القـرار، الذي سينشـر في النشرة الرسمية لوزارة  :4دة الما

 التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 توبرأك 02 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية  2017أكتوبر  02قرار مؤرخ في 
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة أم البواقـي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يفـــة ، المتضـــمن القـــانون األساســـي العـــام لموظ2006جويميـــة ســـنة  15المـــؤرخ فـــي  03-06بمقتضـــى األمـــر رقـــم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعيـة 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
ـــــر الخــــدمات 1982ســــبتمبر ســــنة  11المــــؤرخ فــــي  303-82بمقتضــــى المرســــوم الرئاســــي رقــــم  - ــــق بتسيي ، المتعم

 .اكجتماعية
، المحــدد لصــالحيات وزيــر التعمــيم 2013جــانفي ســنة  30المــؤرخ فــي  77-13بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضــمن إنشــاء الــديوان الــوطني 1995مــارس ســنة  22المــؤرخ فــي  84-95بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  -

سـبتمبر سـنة  14فـي المؤرخ  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
2003. 

ؤرخ ـم القــرار الـوزاري المشتــرك المـــ، يعـدل ويتم2016فيفري سنة  17القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ في بمقتضى  -
، المتضــــمن إنشــــاء مــــديريات الخــــدمات الجامعيــــة وتحديــــد مقرىــــا وقائمــــة اكقامــــات 2004ديســــمبر ســــنة  22فــــي 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمـــــن التشـــــكيمة النيائيــــة ألعضـــــاء لجنـــــة الخدمــــــات 2017مـــــاي ســـــنة  17نظـــــــــــرا لممحضـــــر المـــــؤرخ فـــــي  -

 .اكجتماعيـة لـدس مديرية الخدمات الجامعية أم البواقي
 

 

 ررـــــيـق
 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس مديرية الخدمات الجامعية أم البواقي المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 شنوف دمحم لخضر، -03 زروال لخضر، -02 بغو ليندة، -01
 فرحاتي منصور، -06 أعرال فريد، -05 خنفوف رشيد، -04
     ساكر موحند، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   عزوز، ضبعي -02 دنفوس عيسى، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيـد مديـر الخدمات الجامعية أم البواقي، بتنفيذ ىذا القـرار، الذي سينشـر في النشرة الرسمية لوزارة  :4المادة 

 التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن حل لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017أكتوبر  02رار مؤرخ في ق
 لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لممناجمنـت 

 
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
، المتضـــمن القـــانون األساســـي العـــام لموظيفـــة 2006جويميـــة ســـنة  15المـــؤرخ فـــي  03-06بمقتضـــى األمـــر رقـــم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعيـة 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
ـــــر الخــــدمات 1982ســــبتمبر ســــنة  11ؤرخ فــــي المــــ 303-82بمقتضــــى المرســــوم الرئاســــي رقــــم  - ــــق بتسيي ، المتعم

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزيرالتعميم العالي 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والبحث العممي
م التنفيـذي رقـم ، يعـدل ويـتمم المرسـو 2011مـارس سـنة  28المـؤرخ فـي  138-11المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -

 .، المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت2008أفريل سنة  09المؤرخ في  08-116
، المتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اكجتماعية لـدس المدرسـة 2015جويمية سنة  20نظـــــ را  لمقرارالمؤرخ في  -

 .الوطنية العميا لممناجمنت
ــــ را  لرســـالة المـــؤرخ  - ـــا لممناجمنـــت، 2017ســـبتمبر ســـنة  24فـــي نظــــ ـــة العمي ، الصـــادرة عـــن مـــديرة المدرســـة الوطني

 .المتضمن إلتماس إعادة تجديد لجنة الخدمات اكجتماعية لدس المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
  .نظـــــ را  كستقالة عضو ونقل ثالث أعضاء من بين سبعة من لجنة الخدمات اكجتماعية السابقة -
  

 

 ررـــــيـق
 

تحل لجنة الخدمات االجتماعية المشار إلييـا فـي المرجـع أعـاله ابتـداء مـن تـاريخ اكمضـاء عمـى ىـذا  المـادة األولى:
 .القرار

يكمف السيـدة مديـرة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسـمية  :2المـادة 
 .الي والبحث العمميلوزارة التعميم الع

 2017 أكتوبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير اع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017أكتوبر  03 مؤرخ في 919 قرار رقم
 المديــة -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس يئة بكميةلقسم ىندسة الطرائق والب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذي القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادس الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
والمتضمن  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .مالمعّدل والمتمّ  إنشاء جامعة المدية،
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 التكنولوجيـا بجامعـة وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنـة العمميـة لقسـم ىندسـة الطرائـق والبيئـة بكميـة -

 .2017فيفري  22المديــة المؤّرخ في  -يحـي فـارس
 

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

التكنولوجيا بجامعة يحـي  ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق والبيئة بكميةالقا
 المديــة. -فـارس

التكنولوجيا بجامعة يحـي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق والبيئة بكمية :2المادة 
 ذا القرار.المديــة، وفقا لمجدول الممحق بي -فـارس

 المديــة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة يحـي فـارس :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 أكتوبر  03 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائ، 2017أكتوبر  03المؤرخ في  919 رقـمممحــق بالقـرار 
 المديــة -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسم ىندسة الطرائق والبيئة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم أبو السعود محمود 1
 رئيس القسم حديدي نور الدين 2
 أستاذ موالي مصطفى ناجي 3
 أستاذ  قريعة دمحم 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" شريفي حكيمة 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" بمحاج عبد المنعم 6
 أستاذة محاضرة قسم "ل" فرحات سميرة 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" بمعيسى  يحي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017أكتوبر  03 مؤرخ في 920قرار رقم 
 المديــة -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس لقسم اليندسة المدنية بكمية

 

 ي،إن وزير التعميم العالي والبحث العمم
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذي القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادس الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  -

 .خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّممالذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد ال 2003
والمتضمن  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم إنشاء جامعة المدية،
 2013ر سـنة ينـاي 30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
التكنولوجيـا بجامعـة يحــي  وبناء  عمى محاضر انتخال ممّثمي األسـاتذة بالمجنـة العمميـة لقسـم اليندسـة المدنيـة بكميـة -

 .2017فيفري  22و 20المديــة المؤّرخة في  -فـارس
 

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48كام المادة تطبيقا ألح المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -ـارسالتكنولوجيا بجامعة يحـي ف القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية
 المديــة.

يحـي  التكنولوجيا بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية :2المادة 
 المديــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -فـارس

 كل فيما يخصو، بتطبيق المديــة، -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة يحـي فـارس: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 أكتوبر 03 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017أكتوبر  03المؤرخ في  920رقـم ممحــق بالقـرار 
 المديــة -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسم اليندسة المدنية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم دبيل فريد 1
 رئيس القسم بوكساني عمر 2
 أستاذ بوقنداقجي عثمان 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن شيكو دمحم 4
 أستاذة محاضرة قسم "ل" بوشريط دليمة 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" صفي الدين سميم 6
 تاذة مساعدة قسم "ل"أس بوقمقال جميمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضا، 2017أكتوبر  03 مؤرخ في 921قرار رقم 
 المديــة -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس لقسم اليندسة الكيربائية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 والمتضمن 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
التكنولوجيا بجامعة يحـي  كيربائية بكميةوبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم اليندسة ال -

 .2017فيفري  21المديــة المؤّرخ في  -فـارس
 

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
ه، ييدف ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعال2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية
 المديــة.

التكنولوجيا بجامعة يحـي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية :2المادة 
 يــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.المد -فـارس

 المديــة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة يحـي فـارس: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 أكتوبر 03 فيحرر بالجزائر                                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2017أكتوبر  03المؤرخ في  921ـم رقممحــق بالقـرار 
 المديــة -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس بكمية المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم تممساني عبد الحميم 1
 س القسمرئي قاسمي عبد الرزاق 2
 أستاذ بوشييدة  وحيد 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" بوىدة منير 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" حنيني نور الدين 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" ولد زميرلي دمحم 6
 أستاذ محاضر قسم "ل" موالدية عبد الحفيع 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" مرسمي عبد القادر 8
 م "أ"أستاذ مساعد قس بن غربية بالل 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017أكتوبر  03 مؤرخ في 923قرار رقم 
 المديــة -بجامعة يحـي فـارس مجمس العممي لكمية التكنولوجياال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24لمؤرخ فيا 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
والمتضمن  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمتّممالمعّدل  إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـة المؤّرخ المديـ -وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس -

 .2017مارس  08في 
 ررـــــيـق

 

جمادس الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 المديــة.  -ضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارستحديد القائمة االسمية ألع
المديــة، وفقا  -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدول الممحق بيذا القرار.
المديــة، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يحـي فـارس جامعة يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 03 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد القائمة االسمية  2017أكتوبر  03المؤرخ في  923رقم  رارــق بالقـــممح

 لمديــةا -بجامعة يحـي فـارس ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم الجذع المشترك في التكنولوجيا أبو ذرة سالم 1
 عميد الكمية بطل نور الدين 2
 نائل العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة باشن مراد 3
 نائل العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية المنعم بمحاج عبد 4
 رئيس قسم اليندسة الميكانيكية زيراري منير 5
 رئيس قسم اليندسة المدنية بوكساني اعمر 6
 رئيس قسم اليندسة الكيربائية حواسين حمزة 7
 رئيس قسم ىندسة الطرائق والبيئة حديدي نور الدين 8
 رئيس قسم الجذع المشترك في التكنولوجيا تريكي زكرياء 9
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 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية دبيل فريد 10
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية تممساني عبد الحميم 11
 رئيس المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق والبيئة أبو السعود محمود 12
 رئيس المجنة العممية لقسم الجذع المشترك في التكنولوجيا قمانة مولود 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم اليندسة الميكانيكية قريشي عبد القادر 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم اليندسة الميكانيكية عميش منير 15
 األستاذية عن قسم اليندسة المدنيةممّثل األساتذة ذوي مصّف  بوقنداقجي عثمان 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم اليندسة المدنية بن تشيكو دمحم 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم الجذع المشترك في التكنولوجيا حنيني صالإل 18
 سة الكيربائيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم اليند بوشييدة وحيد 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم اليندسة الكيربائية قاسمي عبد الرزاق 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم ىندسة الطرائق والبيئة موالي مصطفى ناجي 21
 بيئةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم ىندسة الطرائق وال بن قرطبي عثمان 22
 ممّثل عن األساتذة المساعدين معزوز دمحم 23
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بوقمقال جميمة 24
 مدير مخبر بحث بوعزيز دمحم نجيل 25
 مدير مخبر بحث قريعة دمحم 26
 مدير مخبر بحث بودانة جمال 27
 مدير مخبر بحث عبد هللا الحاج عبد هللا 28
 خبر بحثمدير م ولد زميرلي دمحم 29
 مدير مخبر بحث زيتوني حناشي  30
 مسؤول المكتبة كباش الطاىر 31

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017أكتوبر  03 مؤرخ في 924قرار رقم 

 المديــة -بجامعة يحـي فـارس العمــوم لقسم عموم المادة بكمية
 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم،الذي يح 2003
والمتضمن  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المعّدل والمتّمم، إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ول عام ربيع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -العمــوم بجامعة يحـي فـارس وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية -

 ،2017فيفري  27المديــة المؤّرخ في 
 

 ررـــــيـق
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جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  ولى:المادة األ 
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 المديــة. -ة يحـي فـارسالعمــوم بجامع القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية
 -العمــوم بجامعة يحـي فـارس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية :2المادة 

 المديــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
 ، كل فيما يخصو، بتطبيقالمديــة -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة يحـي فـارس :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر  03 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017أكتوبر  03المؤرخ في  924 رقـمممحــق بالقـرار 

 المديــة -العمــوم بجامعة يحـي فـارس المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "ل"، رئيس المجنة العممية لمقسم ميدي يوسف 1
 رئيس القسم مختيش عبد الحميم 2
 أستاذ كواديك اسماعين 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" زيتوني حناشي 4
 أستاذ محاضر قسم "ل" ذىباوي مراد 5
 أستاذ محاضر قسم "ل" حيرش سفيان 6
 أستاذة محاضرة قسم "ل" نوالقاسمي سارة  7
 أستاذ مساعد قسم "أ" غرابة مصطفى 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" شرود عثمان 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017أكتوبر  03 مؤرخ في 925قرار رقم 

 المديــة -بجامعة يحـي فـارس العمــوم لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
والمتضمن  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13نفيذي رقم وبمقتضى المرسوم الت -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العمــوم بجامعة يحـي  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية -

 .2017فيفري  20ّرخ في المديــة المؤ  -فـارس
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 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -العمــوم بجامعة يحـي فـارس لعممية لقسم عموم الطبيعة والحياة بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة ا
 المديــة.

يحـي  العمــوم بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية :2المادة 
 المديــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -فـارس

 المديــة، كل فيما يخصو، بتطبيق -عام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة يحـي فـارسيكمف المدير ال :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 03 فيبالجزائر  حرر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017أكتوبر  03المؤرخ في  925رقـم ممحــق بالقـرار 
 المديــة -العمــوم بجامعة يحـي فـارس عموم الطبيعة والحياة بكمية المجنة العممية لقسم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضرة قسم "ل"، رئيسة المجنة العممية لمقسم معاشو حميدة  1
 رئيس القسم عتصامنية جمال 2
 أستاذة بن عاشور كارين 3
 أستاذة محاضرة قسم "ل" مصطفاوي ىدس 4
 أستاذة محاضرة قسم "ل" شيدةعباس ر  5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" نابي فييمة 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" بمحاج ىشام 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" خامس معمر 8
 أستاذ مساعد قسم "ل" رحال دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االس، 2017أكتوبر  03 مؤرخ في 926قرار رقم 

 المديــة -بجامعة يحـي فـارس العمــوم لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .ةوالمتضّمن تعيين أعضاء الحكوم
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
والمتضمن  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   61

 

 

العمــوم بجامعة  م الرياضيات واكعالم ا لي بكميةوبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقس -
 .2017فيفري  16المديــة المؤّرخ في  -يحـي فـارس

 

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدل والمتّمم2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمــوم بجامعة يحـي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واكعالم ا لي بكمية
 المديــة. -فـارس

يحـي  امعةالعمــوم بج تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واكعالم ا لي بكمية :2المادة 
 المديــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -فـارس

 المديــة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة يحـي فـارس :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017أكتوبر  03المؤرخ في  926 مرقـممحــق بالقـرار 
 المديــة -العمــوم بجامعة يحـي فـارس لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "ا"، رئيس المجنة العممية لمقسم يخمف الشوف نور الدين 1
 رئيس القسم يساوي ضيف هللاالع 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" حساني جمال 3
 أستاذ محاضر قسم "ل" بوشو أحمد 4
 أستاذ محاضر قسم "ل" اوكيل وليد 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" طوماش كمال 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" طوبال الباىي 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" لمداني رشيد 8
 قسم "ل" أستاذ مساعد زمير دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017أكتوبر  03 مؤرخ في 927قرار رقم 

 المديــة -بجامعة يحـي فـارس المجمس العممي لكمية العمـــوم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
والمتضمن  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  11-09لمرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ا -

 .المعّدل والمتّمم إنشاء جامعة المدية،
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 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .ي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميم العال

المديــة المؤّرخ في  -وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمـــوم بجامعة يحـي فـارس -
 .2017أّول مارس 

 ررـــــيـق
 

 جمادس الثانية 24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 المديــة.  -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـــوم بجامعة يحـي فـارس
المديــة، وفقا لمجدول  -ي فـارسالعمـــوم بجامعة يحـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
المديــة، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يحـي فـارس يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة: 3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017أكتوبر  03لمؤرخ في ا 927رقم  رارــق بالقـــممح

 المديــة -المجمس العممي لكمية العمـــوم بجامعة يحـي فـارس
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم الرياضيات واكعالم ا لي. عالش بوعالم 1
 عميد الكمية مونة مصطفىأو  2
 نائل العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شاوش عبد الرزاق 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لفنموي صونيا 4
 رئيس قسم عموم المادة مختيش عبد الحميم 5
 بيعة والحياةرئيس قسم عموم الط عتصامنية جمال 6
 رئيس قسم الرياضيات واكعالم ا لي عيساوي ضيف هللا 7
 رئيس المجنة العممية لقسم عموم المادة ميدي يوسف 8
 رئيسة المجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة معاشو حميدة 9
 رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات واكعالم ا لي يخمف الشوف نور الدين 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم عموم المادة كواديك اسماعين 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم عموم المادة حناشي زيتوني 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم عموم الطبيعة والحياة بن عاشور كارين 13
 صّف األستاذية عن قسم الرياضيات واكعالم ا ليممّثل األساتذة ذوي م حساني جمال 14
 ممّثل عن األساتذة المساعدين رحيم مسعود 15
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بن ناجي دمحم األمين 16
 مسؤول المكتبة عوفي صالإل 17

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لقائمـة االسمية ألعضاءد ايحـدّ ، 2017أكتوبر  03 مؤرخ في 928 قــرار رقـم
 المديــة -يحـي فـارسالمجمس العممي لجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  المعّدل والمتّمم الذي 2003
والمتضمن  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
مي الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العم 2014ماي  17المؤّرخ في  364وبموجل القرار رقم  -

  .لجامعة المديــة
مارس  16 المديــة المؤّرخ في -وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة يحـي فـارس -

2017. 
 

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  20تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 المديــة. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحـي فـارس
المديــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحـي فـارس :2المادة 

 القرار.
المديــة، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة يحـي فـارس: 3لمادة ا

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 03 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمـة االسمية الذي يحّدد 2017أكتوبر  03المؤرخ في  928رقـم ممحق بالقرار 

 المديــة -يحـي فـارساء المجمس العممي لجامعة ألعض
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة حميدي يوسف 1

والثاني والتكوين المتواصل والشيادات  لبالتكوين العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائل  كواديك سماعين 2
 تدرجوالتكوين العالي في ال

بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائل  حنيني صالإل 3
 والتكوين العالي فيما بعد التدرج

 بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعةنائل  بوقنداقجي عثمان 4
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 بالتنمية واالستشراف والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائل  الطيلقاسطي  5
 عميد كمية التكنولوجيا بطل نور الدين 6
 عميد كمية العموم اومونة مصطفى 7
 عميد كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير  غريبي أحمد 8
 عميد كمية الحقوق والعموم السياسية شندارلي توفيق 9
 عميد كمية ا دال والمغات  شنوفي ناجي 10
 عميد كمية العموم اكنسانية واالجتماعية  ىيصام موسى 11
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا أبو ذرة سالم 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم عالش بوعالم 13
 ادية والعموم التجارية وعموم التسيير رئيس المجمس العممي لكمية العموم االقتص خميل عبد القادر 14
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية أبو ىاني عمي 15
 رئيس المجمس العممي لكمية ا دال والمغات زوقاي دمحم 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم اكنسانية واالجتماعية بوسيالة زىير 17
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية التكنولوجياممّثل  بمحاج عبد المنعم 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية التكنولوجيا أبو السعود محمود 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية العموم زيتوني حناشي 20
 قتصادية والعموم التجارية وعموم التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية العموم اال عموطي لمين 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير مكيد عمي 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسية  شميشم رشيد 23
 ي مصّف األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسيةممّثل األساتذة ذو  فخار ىشام 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية ا دال والمغات بن حجر دمحم 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية ا دال والمغات بولمعالي النذير 26
 العموم اكنسانية واالجتماعية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية الغالي غربي 27
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية العموم اكنسانية واالجتماعية عباسي سعاد 28
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بن ناجي دمحم األمين 29
 ممّثل عن األساتذة المساعدين غياطو الطاىر 30
  3أستاذ بجامعة الجزائر  تومي صالإل 31
 أستاذ بمدرسة الدراسات العميا التجارية    لخمف عثمان 32
 مسؤولة المكتبة المركزية السادات الصادق  33

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015جويمية  20المؤّرخ في  466يعّدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  03 مؤرخ في 929 قرار رقم

 التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائرس العممي لممدرسة قائمة االسمية ألعضاء المجمالمحّدد لم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2009يناير سنة  20الموافق  1430محرم عام  23رخ في المؤ  22-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   .والمتضّمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 .الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2015جويمية  20المؤّرخ في  466وبموجل القرار رقم  -
  .في العموم والتقنيات بالجزائر، المعّدللممدرسة التحضيرية 

 .2017جويمية  17وبناء  عمى إرسال المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر المؤرخ في  -
 

 ررـــــيـق
 

 1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16من المرسوم التنفيذي رقم  44تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016سنة  يونيو 14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر، وفقا  :2المادة 

 بيذا القرار. لمجدول الممحق
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر، كل  :3المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 

 2017 أكتوبر  03 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015جويمية  20المؤّرخ في  466الذي يعّدل القرار رقم  2017أكتوبر  03المؤرخ في  929 ممحق بالقرار رقم
 التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائرقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة المحّدد لم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة رئيس المجمس العممي لممدرسة حاجي صديق  1
 د مكّمف بالدراسات في التدّرجمدير مساع خمف هللا دمحم  2
 مدير مساعد مكّمف بالتكوين المتواصل والعالقات الخارجية معافة خالد 3
 رئيسة قسم الرياضيات بن يعيش نسيمة 4
 رئيس قسم الكيمياء خرفي حمزة 5
 رئيسة قسم الفيزياء سبع نعيمة 6
 ممّثل عن األساتذة براح أحمد 7
 ذة المحاضرينممّثل عن األستا بياز خالد 8
 ممّثل عن األساتذة المساعدين شميخ سماعين 9
 أستاذ بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين  شمغوم شعبان 10
 أستاذ بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين  بن زاوي أحمد 11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017أكتوبر  09مؤرخ في  930رقم قرار 

 مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام ذي القعدة  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
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نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  398-11تضى المرسوم التنفيذي رقم وبمق -
 منو، 8، الذي يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2011

 ،2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عام  15المؤرخ في  19-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا، 

 منو، 4السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي 
 

 ررـــــيـق
 

 1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  398-11من المرسوم التنفيذي رقم  8تطبيقا ألحكام  المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، يعين بصفتيم أعضاء مجمس توجيو الوكالة 2011نوفمبر سنة  24الموافق 

 اص ا تية أسمائيم:الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا األشخ
 

 السيدات والسادة:
 ممثل وزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،   رئيسا، بوىيشة دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، نويصر مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، مسعودي عبد هللا -
 نشاطات البحث العممي والتطويررئيس المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة  العابد سيف الدين -
 التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا والصناعة، 
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، بن دريميع السعيد -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة، لعور سعيدة -
 ة،ممثل الوزير المكمف بالطاق بوخاوي رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة". حجوطي جمال -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2017 أكتوبر  09 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 ستاذ طاىر حجاراأل                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016 نوفمبر 6المؤرخ في  1661يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  11 مؤرخ في 931قرار رقم 
 المديةألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17قم بمقتضى المرسوم الرئاسي ر  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12السيما المادة  ،والمتمم تنظيميا وسيرىا، المعدليحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بالذي ، 2003
، 2009 سنةيناير  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2السيما المادة  المتضمن إنشاء جامعة المدية، المعدل والمتمم،و 
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 2013يناير سنة  30وافق الم 1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع

إدارة  ألعضاء مجمس اكسميةالذي يحدد القائمة ، 2016 نوفمبر 6المؤرخ في  1661وبمقتضى القرار رقم  -
   جامعة المدية.

 ررـــــيـق
 

 كما ىو أعاله، والمذكـور ،2016 نوفمبر 6في المؤرخ  1661يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2017 أكتوبر 11 فيجزائر حرر بال                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المدية

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ،ل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العمميممث رئيس بمقومان برزوق  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو كوحيل السعيد  -
 ،الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية ةممثم عضو بولحبال أسماء -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو عالل الطيل -
 ،بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي ممثل الوزير المكمف عضو أحسن عمار ميول -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري  عضو  فنيش حسين -
  ،ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو عشوش الطاىر -
 ،الوزير المكمف بالتجارة ةممثم عضو مييدة فتيحة -
  ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو  رزوق لطفي -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو  عتيق عامر  -
 ،ممثل الوزير المكمف باالتصال عضو جغادر عبد الجميل -
 .ممثل الوالي عضو عتيق عمور -

 

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

  2016 أفريل 19المؤرخ في  276يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  11 مؤرخ في 932قرار رقم 
 ، المعدلألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17لمرسوم الرئاسي رقم بمقتضى ا -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12ا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمي، 2003
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، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .منو 2المتضمن إنشاء جامعة خميس مميانة، السيما المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع

جامعة إدارة  ألعضاء مجمس اكسميةالذي يحدد القائمة ، 2016 أفريل 19المؤرخ في  276وبمقتضى القرار رقم  -
   خميس مميانة، المعدل.

 ررـــــيـق
 

كما  أعاله، والمذكـور المعدل ،2016 أفريل 19المؤرخ في  276ر رقم يعـدل الجدول الممحق بالقرا المادة األولى:
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2017 أكتوبر 11 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة

 ن:واألعضاء المعين -1
 لقطاعا الصفة اإلسم والمقب

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس بمقومان برزوق  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوسنان عبد الكريم  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو عالل الطيل -
 ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو تبون دمحم فوزي  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو عبد القادرمكي  -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري  عضو شرابطة  مختار -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو لعرك دمحم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو  بن موسات عبد الحكيم -
 ،ممثل الوزير المكمف الصناعة والمناجم عضو كواشي عشي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالشبال والرياضة عضو بختي عمي دمحم لمين -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو ىاشمي مخطار -
  ،حري ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد الب عضو   بوجمعة زروق  -
 ممثل الوالي. عضو  سكال دمحم -

 

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

  2017 جويمية 20المؤرخ في  830يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  11 مؤرخ في 933قرار رقم 
  سعيدةألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

    إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03ي رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذ -
 .منو 12يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  ي، الذ2003

 ،2009سنة  يناير 4الموافق  1430عام  محرم 7المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .منو 2ال سيما المادة  المعدل والمتمم، ،سعيدةالمتضمن إنشاء جامعة و 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع

ألعضاء مجمس إدارة  اكسميةالذي يحدد القائمة  ،2017 جويمية 20المؤرخ في  830وبمقتضى القرار رقم  -
 سعيدة.جامعة 

 ررـــــيـق
 

كماىو  والمذكـور أعاله، ،2017 جويمية 20المؤرخ في  830يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 عميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمت :2المادة 
 2017 أكتوبر  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ،والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي رئيس بن طاطا سمير -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عبدالسالم شمس الدين عبد القادر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو غريسي شاشوة -
 واكصالح اكداري، السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية ةممثم عضو  صغير مريم -
 ،بالتربية الوطنية ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو  حمانة سمية -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو يعقوبي دمحم -
 بالعدل،ممثل الوزير المكمف  عضو الدين سميمان محي -
 بالتجارة،ممثل الوزير المكمف  عضو  ايت دارن يحي -
  والمناجم، ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو  خميفة عيسى -
 والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد  عضو بن زين دمحم أمين -
 باكتصال،ممثل الوزير المكمف  عضو بيإل رضوانذ -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و الوزير المكمف  ةممثم عضو بوخديمي سميمة -
 .ممثل الوالي عضو عميمي موسى -

 

 "...............................................والباقي بدون تغيير..........................................."
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ
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  2015 أفريل أولالمؤرخ في  147يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  11 مؤرخ في 934قرار رقم 
 تممسان، المعدل جامعةقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة يحدد ال الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29في المؤرخ  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 3والمتضمن إنشاء جامعة تممسان، المعدل والمتمم، السيما المادة  ،1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 .منو 12يميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظ، 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ألعضاء مجمس إدارة جامعة  اكسميةد القائمة الذي يحد ،2015أفريل  أولالمؤرخ في  147وبمقتضى القرار رقم  -

 تممسان، المعدل.
 ررـــــيـق

 

   ، المعدل والمذكـور أعاله،2015أفريل  أولالمؤرخ في  147قم ر يعـدل الجدول الممحق بالقرار  المادة األولى:
 كماىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ة لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمي :2المادة 
 2017 أكتوبر  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تممسان قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

  ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس شاىد العربي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بيمولي ىشام دمحم -
 ،الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين ةممثم عضو زدور حفيظة -
  ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو عميرة كريم -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو عتبي بختة -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري  عضو قدوري أبو األرباح -
صالح المستشفيات عضو  توفيقخميل  دمحم -  ،ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو ىمساس  نور الدين -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو ىميمي  عمور -
 ،ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو أودين سميمان -
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 ،مران والمدينةممثمة الوزير المكمف بالسكن والع عضو حاكم حبيبة -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو كبيري حمزة -
 والصيد البحري، ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو فتوحي دمحم  -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و الوزير المكمف  ةممثم عضو مجاىد رحمة -
 لي.ممثل الوا عضو سونة بن عمر -

 

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

  2017 مارس 26المؤرخ في  330يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  11 مؤرخ في 935قرار رقم 
 ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجمفة سميةاإلالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243 - 17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن، 2017
غشت سنة  23الموافق  1424ثانية عام جمادس ال 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  ي، الذ2003
، 2009سنة  يناير 4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  09-09التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 .منو 2السيما المادة  والمتمم،المعدل  المتضمن إنشاء جامعة الجمفة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع
إدارة  مجمس ألعضاء اكسميةالذي يحدد القائمة ، 2017 مارس 26المؤرخ في  330وبمقتضى القرار رقم  -

   جامعة الجمفة.
 ررـــــيـق

 

 كما ىو، أعاله والمذكـور ،2017 مارس 26المؤرخ في  330يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 أكتوبر  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضاء مجمس إدارة جامعة الجمفةقائمة أع

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس بن برطال جمال  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو دراجي احمد -
 ،بالتربية الوطنية ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو ريمان بشير -
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 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو مميمود عميب -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو مسعودي عبد العزيز -
 واكصالح اكداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بن رقية دمحم -
 ،العدلممثل الوزير المكمف ب عضو لعموري نذير -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو سعدان دمحمي -
 بالصناعة والمناجم،ممثل الوزير المكمف  عضو مرموشي دمحم -
  والصيد البحري، ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بوعبدلي مختار -
 ،ممثل الوزير المكمفة بالثقافة عضو مرسيس عبد المجيد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالشبال والرياضة عضو كي عز الدينبن تر  -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو شريط صالإل  -
 السيول،ممثل عن المحافظة السامية لتطوير  عضو ياحي كمال -
 .ممثل الوالي عضو شريط صالإل -

 

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

  2015 ديسمبر 29المؤرخ في  1274رقم  يعدل القرار، 2017أكتوبر  11 مؤرخ في 936قرار رقم 
  ، المعدلعموم والتكنولوجيالماري بومدين ألعضاء مجمس إدارة جامعة ىو  اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق 1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 .نوم 3العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين وسيرىا، المعدل والمتمم،السيما المادة  بتنظيم جامعة
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
سنة  غشت 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقم  بمقتضى المرسوم  -

 .منو 12خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة ، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد ال2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع
إدارة  مجمسألعضاء  اكسمية، الذي يحدد القائمة 2015 ديسمبر 29المؤرخ في  1274وبمقتضى القرار رقم  -

 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا، المعدل.
 

 ررـــــيـق
 

 والمذكـور أعاله، المعدل ،2015 ديسمبر 29المؤرخ في  1274يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 كما ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2ة الماد
 2017 أكتوبر  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
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 معموم والتكنولوجيالقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين 
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،  رئيس عبادلية دمحم الطاىر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو يس دمحملون -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين، عضو مصموح عصمان -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو ياسف خير الدين -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،  عضو عطوي عابد -
 ثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،مم عضو جغام الزوبير -
 ممثل وزير الدفاع الوطني،  عضو موساوي جمول -
صالح المستشفيات، عضو حربان سعيد -  ممثل وزير الصحة والسكان وا 
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات الرقمنة، عضو قارة سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة، عضو ن دمحمبركو  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو مياجي حراز -
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة،  عضو بوتيرة شيرزاد -
 ممثمة الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل، عضو برايك نبيمة -
 كمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،ممثل الوزير الم عضو لعبيدي حمداوي  -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو زيدي عبد المالك -
 ممثل الوالي. عضو بولكنون رشيد -

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

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2017أكتوبر  15قرار مؤرخ في 
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة المديـة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات االجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .ماعيةاالجت
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03مم بالمرسوم التنفيذي رقم لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمت
2003. 
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ؤرخ ـم القـرار الوزاري المشتـرك المــ، يعـدل ويتم2016فيفري سنة  17القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ في بمقتضى  -
قامات ، المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اك2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
لجنـة الخدمـات  ، المتضمـن التشكيمة النيائية ألعضاء2017مـاي سنة  25نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .االجتماعية لـدس مديرية الخدمات الجامعية المديـة
 ررـــــيـق

 

 .رية الخدمات الجامعية المديـةتجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدس مدي المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم:: 2المـادة 

 ألعضاء الدائمون : ا
 محجوبي دمحم، -03 بن دعيل دمحم بالل، -02 شرقي دمحم، -01
   قطيوي دمحم، -05 حماتشي رفيق، -04

 

 األعضاء اإلضافيون : 
   عبد الصمد مصطفى،يخمف  -02 سموم نعيم، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيـد مدير الخدمات الجامعية المدية، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة  :4المادة 

 التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 15 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2015جوان  23المؤرخ في  295يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  16 مؤرخ في 958قرار رقم 
  ، المعدلالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة غشت  17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
 سبتمبر سنة 18الموافق  1422جمادس الثانية عام  30المؤرخ في  273 -01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2والمتضمن  إنشاء جامعة  قالمة، المعدل والمتمم، السيما المادة ، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 .منو 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة ، 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
إدارة جامعة  ألعضاء مجمس الذي يحدد القائمة االسمية، 2015جوان  23المؤرخ في  295وبمقتضى القرار رقم  -

 .، المعدلقالمة



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   75

 

 

 ررـــــيـق
 

أعاله، كما  والمذكـور المعدل ،2015جوان  23المؤرخ في  295يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار. ىو

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

 2017 أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس  ارحياىم عم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ريزي عبد المجيد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو دريس عبد الكريم -
 ،ري ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اكصالح اكدا عضو عثماني المأمون  -
 ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو قديري مراد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو مرادي دمحم رضا  -
 ،الوزير المكمف بالتجارة ةممثم عضو  مباركي كريمة -
  ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو مزياني عبد الحق -
  ،ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو دلي بوجمعةجن -
 والنقل، ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية عضو خالفة سميمان  -
 .ممثل الوالي عضو يازة منور  -

 

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

  2015ماي  13المؤرخ في  200يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  16 مؤرخ في 959قرار رقم 
  المعدل ،1قسنطينة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عام  24ي المؤرخ ف 213–84بمقتضى المرسوم رقم  -

 .منو 3، المعدل ، السيما المادة 1بتنظيم جامعة قسنطينة 
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رق -

 .منو 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والبحث العممي العاليالذي يحدد صالحيات وزير التعميم 
الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  ،2015ماي  13المؤرخ في  200وبمقتضى القرار رقم  -

 . المعدل، 1قسنطينة
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 ررـــــيـق
 

المذكـور أعاله، كما ىو  لمعدلا، 2015ماي  13المؤرخ في  200يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 تاذ طاىر حجاراألس                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 
 ن:    واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة  والمقب اإلسم
 ،المكمف بالتعميم العالي والبحث العمميممثل الوزير  رئيس بوراس  أحمد -
 ،الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو مسيخ كريمة -
 ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو بوىالي دمحم -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو  ليمور زناتي رحيمة -
 ،ل والتشغيل والضمان االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعم عضو زقاضي رضا أحمد -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري  عضو بن قدوار صالإل -
صالح المستشفيات عضو عساسي عزوز  -   ،ممثل الوزير المكمف بالصحة  والسكان وا 
  ،ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو جبابري دمحم لخضر -
 ،الوزير المكمف بالصناعة والمناجمممثل  عضو بولعبرة عبد العزيز -
 ،ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة عضو ميدي حبيل -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو بومنقار عبد المجيد -
 ،حري ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد الب عضو غديري ياسين -
 الوالي. ممثل عضو ثعبان مراد -

 

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

  2016ارس م 21المؤرخ في  174يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  16 مؤرخ في 960قرار رقم 
  ، المعدل3الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017 غشت سنة 17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03تنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم ال -

 .منو 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة ، 2003
، 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محرم عام  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2السيما المادة المعدل،  ،3والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 
 ،2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2016مارس  21المؤرخ في  174وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل.3قسنطينة جامعة 

 

 ررـــــيـق
 

والمذكـور أعاله، كما  المعدل ،2016مارس  21المؤرخ في  174يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ي النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار ف :2المادة 
 
 

 2017 أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس            لطرش دمحم اليادي -
 ،الماليةالوزير المكمف ب ةممثم عضو مسيخ كريمة -
 ،الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين ةممثم عضو ليمور زناتي رحيمة -
 ،بالتربية الوطنية ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بوىالي دمحم -
 ،الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعيممثل  عضو حمدي عواطف -
 واكصالح اكداري، لعموميةممثل السمطة المكمفة بالوظيفة ا عضو صالإل  بن قدوار -
 والمدينة، ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران عضو بندو دمحم -
صالح المستشفيات عضو بن خديم العيد -  ،ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 
 ،ممثل  الوزير المكمف بالشؤون الخارجية عضو بونور عبد الحفيع -
 باالتصال، ممثل  الوزير المكمف عضو شيباح السعدي  -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو تعبان مراد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو عريبي زيتوني -
 ممثل الوالي. عضو بن جال هللا حسام الدين -

 

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

  2015أفريل  21المؤرخ في  169يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  16 مؤرخ في 961قرار رقم 
 ، المعدلألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
، 2017سنة غشت  17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
يونيو سنة  23الموافق  1422جمادس األولى عام  2المؤرخ في   210-01بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 3ل والمتمم، السيما المادة والمتضمن إنشاء جامعة ورقمة، المعد 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة ، 2003
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع

ألعضاء مجمس إدارة جامعة  اكسميةالذي يحدد القائمة  ،2015أفريل  21المؤرخ في  169وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل.ورقمة

 

 ررـــــيـق
 

أعاله، كما  المذكـورو  المعدل ،2015 أفريل 21المؤرخ في  169يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقمة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس فرحاني عمر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو باشا عبد الغاني  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو حواسي عمي  -
  ،طنيةممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الو  عضو رياح رابإل -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري  عضو مداني بن عمي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو قرقل دمحم  -
  ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو حروز عبد العزيز -
 ،ة والتنمية الريفية والصيد البحري ممثل الوزير المكمف بالفالح عضو بن زاوي سميم  -
 ، ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو حميداتو نور الدين -
 والنقل، ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية عضو حران بشير -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو بتسونة الطاىر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو منينة موسى -
 والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات الرقمنة،ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد  عضو حمادين بمقاسم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان و إصالح المستشفيات عضو مصدق فاضل -
 .الوالي ممثل عضو بوتسونة الطاىر -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 

 الييئة الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية الرياضيات وعموم المادة عضو بشكي جمال  -
 ،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية العموم التطبيقية عضو لخضرصخري  -
 ،قات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون و ممثل منتخل عن األساتذة لكمية المحر  عضو جيدل دمحم -
 واكتصال،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات  عضو بشير سعيد  -
 ،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية عموم الطبيعة والحياة عضو عظامو عبد القادر  -
 ،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية عضو بن دمحم دمحم -
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 ،منتخل عن األساتذة لكمية العموم اكنسانية واالجتماعيةممثل  عضو الشايل دمحم الساسي  -
 ،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير عضو غريل بولرباح -
  ،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية ا دال والمغات  عضو جمولي العيد -
 ،تذة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةممثل منتخل عن األسا عضو بوجرادة عبد هللا -
 ،ممثل منتخل عن األساتذة لمعيد التكنولوجيا عضو عطية العربي  -
 ،ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين عضو عياض دمحم عادل  -
 ،ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين عضو حود ميسة إلياس  -
  ،نتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدماتممثل م عضو داشي عبد القادر -
 ،ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو رعاش عبد الرحمان -
 ،ممثمة منتخبة عن الطمبة عضو بمخمقاني مباركة -
 .ممثل منتخل عن الطمبة عضو زميط الصديق -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015 جويمية أولالمؤرخ في  307يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  16 مؤرخ في 962قرار رقم 

 ، المعدل2الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17وافق الم 1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12الذي يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77 -13وم التنفيذي رقم وبمقتضى المرس -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عام  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .2 والمتضمن إنشاء جامعة وىران 2014
مجمس إدارة  ، الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء2015 جويمية أولالمؤرخ في  307وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعدل.2جامعة وىران
 ررـــــيـق

 

والمذكـور أعاله،  المعدل ،2015 جويمية أولالمؤرخ في  307يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم المادة األولى: 
 الممحق بيذا القرار.كماىو محدد في الجدول 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2017 أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي ةممثم رئيس بن حراث نصيرة -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو دمحم سعدوت -
  ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو يأرزقي سميمان -
  ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو بالبكوش عبد القادر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو كسال دمحم عبد الكريم -
  ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري  عضو ي يحيعثمان -
 ممثل الوزير المكمف بالعدل ، عضو بومنقار بمخير -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة  عضو بن ىزيل عبد الرحمان -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالثقافة عضو موساوي ربيعة -
 والصيد البحري،لفالحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكمف با عضو بركاني نعيمي -
  ،ممثل الوزير المكمف باالتصال عضو دمحم عبد القادر -
 بالموارد المائية،ممثل الوزير المكمف  عضو مكاكية معزة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو سكينة جياللي -
 .الوالي ممثل عضو بن زعيط دمحم -

 

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

  2017 مارس 2المؤرخ في  265يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  16 مؤرخ في 963قرار رقم 
 معسكرية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الذي يحدد القائمة اإلسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424عام جمادس الثانية  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 .منو 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة ، 2003
والمتضمن  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  12-09التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 .منو 2السيما المادة  إنشاء جامعة معسكر المعدل والمتمم،
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع
ارة جامعة ، الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إد2017 مارس 2المؤرخ في  265وبمقتضى القرار رقم  -

 معسكر.
 ررـــــيـق

 

، والمذكـور أعاله، كماىو محدد 2017 مارس 2المؤرخ في  265يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 في الجدول الممحق بيذا القرار.

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

 2017 أكتوبر 16 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جامعة معسكرة قائمة أعضاء مجمس إدار 
 ن:واألعضاء المعين -2

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس تبون فتإل هللا وىبي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو الوالية عبد العزيز -
 ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو بشالغم يحي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو نقاسمي عبدالرحم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو بواعمي أحمدال -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري  عضو ناصري عبد السالم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدل،  عضو موالي أحمد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو ف الدين لشخل سي -
  ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو صافا أدمحم -
   بالبيئة والطاقات المتجددة، ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو مخموفي امال -
 والصيد البحري، ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو قميل لقمان الحكيم -
 ، ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو تحيأوفار ف -
صالح المستشفيات عضو دمحمالحبيل عبد الكريم -  ،ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 
 بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،المكمفة  ةممثمة الوزير  عضو بن عمي عمار يسمينة -
 .ممثل الوالي عضو عيشوبة شيخ موالي -

 

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

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017أكتوبر  17 مؤرخ في 964قرار رقم 
 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي اآلداب والمغات واألدب العربي بكميةلقسم المغة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادس األولى عام  22المؤرخ في  258-03 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .والمتضمن إنشاء جامعة جيجل، المعّدل والمتّمم 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ا وسيرىا، المعّدل والمتّممالذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العممية لقسم المغة  الذي القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2014فيفري  09المؤّرخ في  183وبموجل القرار رقم  -

 .جيجل -ا دال والمغات بجامعة دمحم الصديق بن يحي واألدل العربي بكمية
وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم المغة واألدل العربي بكمية ا دال والمغات بجامعة  -

 .2017سبتمبر  28جيجل المؤّرخ في  -دمحم الصديق بن يحي
 

 

 ررـــــيـق
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جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ربي بكمية ا دال والمغات بجامعة دمحم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدل الع
 جيجل. -الصديق بن يحي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدل العربي بكمية ا دال والمغات بجامعة دمحم  :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -الصديق بن يحي

جيجل،كل فيما يخصو،  -م والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الصديق بن يحييكمف المدير العام لمتعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017 أكتوبر 17 فيئر حرر بالجزا                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017أكتوبر  17المؤرخ في  964 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي واألدب العربي بكمية اآلداب والمغاتلقسم المغة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم شويط عبد العزيز 1
 رئيس القسم اللوسي عثمان 2
 أستاذ  بوكعباش عبد الحميد 3
 أستاذ  لحيمإل عيسى 4
 أستاذ  خرفي دمحم الصالإل 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" لحمر فيصل 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" قماش رؤوف 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" معاش يوسف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017أكتوبر  17 مؤرخ في 965قرار رقم 

 جيجل -ّمد الصديق بن يحيلكمية اآلداب والمغات بجامعة مح
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادس األولى عام  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمتضمن إنشاء جامعة جيجل، المعّدل والمتّمم 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2014فيفري  09المؤّرخ في  182وبموجل القرار رقم  -

 .جيجل،المعّدل ا دال والمغات بجامعة
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 -وبناء  عمى محاضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية ا دال والمغات بجامعة دمحم الصديق بن يحي -
 .2017سبتمبر  28جانفي و 04جيجل المؤّرخة في 

 

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية  24في  المؤرخ 279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ا دال والمغات بجامعة محّمد الصديق بن 
 جيجل. -يحي

 -ا دال والمغات بجامعة محّمد الصديق بن يحي مي لكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العم :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

جيجل، كل فيما  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة محّمد الصديق بن يحي: 3المادة 
 لي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العا
 2017 أكتوبر  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 ميم العالي والبحث العمميوزير التع                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء، 2017أكتوبر  17المؤرخ في  964رقم  رارــق بالقـــممح
 جيجل -لكمية اآلداب والمغات بجامعة محّمد الصديق بن يحي المجمس العممي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 اتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم المغة واألدل العربيرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األس خرفي دمحم الصالإل 1
 عميد كمية ا دال والمغات مومني بوزيد 2
 نائل العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  أقيس خالد  3
 نائل العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لعفيون بالل 4
 رئيس قسم المغة واألدل العربي ناللوسي عثما 5
 رئيس قسم المغة الفرنسية بعيو أحسن 6
 رئيس قسم المغة االنجميزية بوتيوتة عبد المالك 7
 رئيس المجنة العممية لقسم المغة واألدل العربي شويط عبد العزيز 8
 رئيس المجنة العممية لقسم األدل والمغة الفرنسية مسعودي سمير 9
 رئيس المجنة العممية لقسم األدل والمغة االنجميزية بةبوخاتم حسي 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم المغة واألدل العربي بن عميور خالد 11
 ممّثل عن األساتذة المساعدين برماد أحمد 12
 ممّثل عن األساتذة المساعدين قماش رؤوف 13
 مدير مخبر بحث بومزبر الطاىر 14
 مدير مخبر بحث إل عيسىلحيم 15
 مسؤولة المكتبة بورورو راضية 16

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1531يعّدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  17 مؤرخ في 966ار رقم قر 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التعميم األساسي لعموم الطبيعة والحياة 

 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي عموم الطبيعة والحياة بكمية
 

 لي والبحث العممي،إن وزير التعميم العا
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادس األولى عام  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ة جيجل، المعّدل والمتّمموالمتضمن إنشاء جامع 2003
غشت سنة   23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434عام ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1531وبموجل القرار رقم  -

 .جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحيعموم الطبيعة والحياة  التعميم األساسي لعموم الطبيعة والحياة بكمية
 .2017جويمية  17المؤّرخ في  215جيجل رقم  -وبناء  عمى إرسال جامعة دمحم الصديق بن يحي -

 
 

 ررـــــيـق

ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التعميم األساسي لعموم  المادة األولى:
 جيجل. -عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي الطبيعة والحياة بكمية

عموم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التعميم األساسي لعموم الطبيعة والحياة بكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي

جيجل،كل فيما يخصو،  -ف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الصديق بن يحييكم :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017 أكتوبر 17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحدد القائمة  2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1531الذي يعّدل القرار رقم  2017أكتوبر  17المؤرخ في  966رقـم ممحــق بالقـرار 
 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي عموم الطبيعة والحياة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التعميم األساسي لعموم الطبيعة والحياة بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسمأستاذة محاضرة قسم "ل"، رئيسة المجنة العممية لم خالد خوجة سمية 1
 رئيس القسم شير الدين صادق 2
 أستاذة محاضرة قسم "ل" دردوخ وفاء 3
 أستاذ محاضر قسم "ل" فار زىير 4
 أستاذة محاضرة قسم "ل" غرال اسميان 5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بن تروش اليام 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" عزيل عمار 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2017جانفي  16المؤّرخ في  56يعّدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  17 مؤرخ في 967قـرار رقـم 
 اتـوم وتقنيـعم ي لمعيـدالمجمس العمم الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء

 البويـرة -أكمـي محنـد أولحـاج  بجامعة ياضيةة والرّ ـات البدنيـشاطالنّ 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03مقتضى المرسوم التنفيذي رقم وب -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
  2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمتضّمن إنشاء جامعة البويـرة
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 المجمس العممي لمعيـد عضاءالذي يحّدد القائمة االسمية أل 2017جانفي  16المؤّرخ في  56وبموجل القرار رقم  -

 .البويـرة -أكمـي محنـد أولحـاج  بجامعة ياضيةة والرّ ـات البدنيـشاطات النّ ـوم وتقنيـعم
 .2017جويمية  26المؤرخ في  186البويرة رقم  -وبناء  عمى إرسال بجامعة أكمي محند أولحاج -

 

 ررـــــيـق
 

االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات  ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة المادة األولى:
 البويرة. -البدنية والرياضية بجامعة أكمي محند أولحاج

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  :2المادة 
 .الممحق بيذا القرارالبويرة، وفق ا لمجدول  -أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -أكمي محند أولحاج ةيكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامع :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 أكتوبر  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحّدد لمقائمة  2017جانفي  16المؤّرخ في  56الذي يعّدل القرار رقم  2017أكتوبر  17المؤرخ في  967ممحـــق بالقــرار رقم 
 البويـرة -أكمـي محنـد أولحـاج  بجامعة ياضيةة والرّ ـات البدنيـشاطات النّ ـوم وتقنيـعم المجمس العممي لمعيـد االسمية ألعضاء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم، رئيس المجمس العممي لممعيد شريفي مسعود 1
 الّنشال البدني الرياضي الّتربوي 

 مدير المعيد مزاري فاتإل 2
 بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةمدير مساعد مكّمف  ساسي عبد العزيز 3
 خارجيةوالعالقات ال والبحث العممي بما بعد التدرجمدير مساعد مكّمف  بن عبد الرحمان سيد عمي 4
 الّتدريل الرياضيرئيس قسم  منصوري نبيل 5
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 الّنشال البدني الّرياضي الّتربوي  رئيس قسم عموان رفيق 6
 اكدارة والّتسيير الّرياضي رئيس قسم برجم رضوان 7
 الّتدريل الّرياضي ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم  زاوي عبد السالم 8
 الّتدريل الّرياضيساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم ممّثل األ فرنان مجيد 9
 الّنشال البدني الرياضي الّتربوي  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم لوناس عبد هللا 10
 اكدارة والّتسيير الّرياضيممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم  بوحاج مزيان 11
 اكدارة والّتسيير الّرياضيذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم ممّثل األسات الوسين سميمان 12
 ممّثل األساتذة المساعدين يونسي دمحم 13
 ممّثل األساتذة المساعدين مييوبي رضوان 14
 المعيد مسؤول مكتبة بوسعادي ابراىيم 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الري يحد، 2017أكتوبر  17 مؤرخ في 968قرار رقم 

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 .بتنظيم جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدل والمتّمم
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424ية عام جمادس الثان 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يالذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمم
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2014ماي  25المؤرخ في  397وبموجل القرار رقم  -

 .وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالري بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة 
ري بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم ال -

 .2017سبتمبر  10المؤّرخ في  وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة 
 

 ررـــــيـق
جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:

، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الري بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة

 .وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف
م الري بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقس :2المادة 

 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف
، كل وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة جامعة  :3المادة 

 ذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ى فيما يخصو، بتطبيق
 2017 أكتوبر 17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017أكتوبر  17مؤرخ في  968رقـم ممحــق بالقـرار 
 ىرانو  -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافلقسم الري بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم بوجممين جمال 1
 رئيس القسم شريف األمين 2
 أستاذ  يبدري الجياللي 3
 أستاذ  نمديمي عمي 4
 أستاذ  خالدي عبد الكريم 5
 أستاذ  تيجاني عبد المطيف الباري  6
 "أ" أستاذ محاضر قسم بختي عمر 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" ليبال بوكزي زكية 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" بيمولي دمحم الياس 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015جوان  18المؤّرخ في  270يعّدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  17 مؤرخ في 969قرار رقم 

 ية لقسم اليندسة المدنية بكمية اليندسة المعماريةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافواليندسة المدنية بجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 .ران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدل والمتّممبتنظيم جامعة وى
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 ت سنةغش 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2015جوان  18لمؤرخ في ا 270وبموجل القرار رقم  -

 .وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافاليندسة المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة 
 .2017سبتمبر  04خ في المؤرّ  152رقم  وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافوبناء  عمى إرسال جامعة  -

 

 ررـــــيـق
 

ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية  المادة األولى:
 .وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافاليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة 

ضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة تحدد القائمة االسمية ألع: 2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالمدنية بجامعة 

، كل وىران -افالعموم والتكنولوجيا دمحم بوضييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2017 أكتوبر  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   88

 

 

المحّدد لمقائمة االسمية  2015جوان  18المؤّرخ في  270الذي يعّدل القرار رقم  2017أكتوبر  17المؤرخ في  969رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  ندسة المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنيةألعضاء المجنة العممية لقسم الي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم براشد قويدر 1
 رئيسة القسم قايد نورية 2
 ممّثل عن األساتذة  كردال جمال 3
 ممّثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ"  ن أحمدبومدي 4
 ممّثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" سمطاني رابإل 5
 ممّثمة عن األساتذة المحاضرين قسم "ل" سبساجي سمية 6
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين قسم "أ" زيناي حورية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017أكتوبر  17 فيمؤرخ  970قرار رقم 

 تيارت -المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة ابن خمدون 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .الحكومة والمتضّمن تعيين أعضاء
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادس الثانية عام  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014يمية جو  14المؤّرخ في  466وبموجل القرار رقم  -

 .ا دال والمغات بجامعة تيارت لكمية
تيارت  -وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية ا دال والمغات بجامعة ابن خمدون  -

 .2017سبتمبر  26المؤّرخ في 
 

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44و 43حكام المادتين تطبيقا أل المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 تيارت. -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ا دال والمغات بجامعة ابن خمدون 
تيارت، وفقا  -ابن خمدون  ا دال والمغات بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2 المادة

 لمجدول الممحق بيذا القرار.
تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ابن خمدون : 3المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر
 2017 أكتوبر 17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2017أكتوبر  17المؤرخ في  970رقم  رارــق بالقـــممح
 تيارت -بجامعة ابن خمدون  المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم المغة واألدل العربيرئيس المجمس العممي  بن يمينة رشيد 1
 عميد الكمية  بن جامعة الطيل 2
 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائل محمودي بشير 3
 نائل العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  حميداني عيسى 4
 رئيس قسم المغة واألدل العربي مييدي منصور 5
 رئيس قسم ا دال والمغات األجنبية بن عابد عمار 6
 رئيس المجنة العممية لقسم المغة واألدل العربي بوىادي عابد 7
 رئيس المجنة العممية لقسم ا دال والمغات األجنبية بمعربي بمقاسم 8
 ستاذية عن قسم المغة واألدل العربيممّثل األساتذة ذوي مصّف األ عزوز ميمود 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم ا دال والمغات األجنبية زكري عبد الرحمن 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم ا دال والمغات األجنبية قيدوم دمحم 11
 ممّثل عن األساتذة المساعدين سي مرابط دمحم العربي 12
 ممّثل عن األساتذة المساعدين ميدي أمير 13
 مدير مخبر بحث عرابي أحمد 14
 مدير مخبر بحث داود امحمـد 15
 مسؤول المكتبة بوقميل عبد القادر 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017أكتوبر  17 مؤرخ في 971قرار رقم 

 1وىران -أحمد بن بمة بجامعة د العموم والتقنيات التطبيقيةلمعي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 .والمتّمم ل، المعدّ وسيرىا1 بتنظيم جامعة وىران 
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17رقم بمقتضى المرسوم الرئاسي  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ّدل والمتّممالذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المع 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
حمد بن وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموم والتقنيات التطبيقية بجامعة أ -

 .2017جوان  07المؤرخ في  1وىران -بمة
 

 ررـــــيـق
 

جمادي الثانية عام 24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  67تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -سمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم والتقنيات التطبيقية بجامعة أحمد بن بمةالقائمة اال
 .1وىران
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 -أحمد بن بمة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم والتقنيات التطبيقية بجامعة: 2المادة 
 .، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار1وىران

، كل فيما يخصو، 1وىران -أحمد بن بمة ةلعام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعيكمف المدير ا :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 أكتوبر 17 فيبالجزائر  حرر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017أكتوبر  17مؤرخ في  971ممحـــق بالقــرار رقم 
 1وىران  -أحمد بن بمة بجامعة العموم والتقنيات التطبيقيةالمجمس العممي لمعيد 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم البصريات لمو عبد الرحمان 1
 مديرة المعيد شيالي سممى 2
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد التدّرج كايل فتيحة 3
 رئيس قسم القياسات الفيزيائية جمال بن لكحل 4
 رئيس قسم البصريات راشدي صورية 5
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم القياسات الفيزيائية بوكريديمي جمال 6
 المساعدين ةممّثمة عن األساتذ آيت سي العربي الياسمين 7
 المساعدين ةممّثمة عن األساتذ ريمرحماني م 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمـة االسمية ألعضاء يحـدّ ، 2017أكتوبر  17 مؤرخ في 972قــرار رقـم 

 1وىران -أحمد بن بمةالمجمس العممي لجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21في  المؤرخ 211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 .والمتّمم ل، المعدّ وسيرىا1 بتنظيم جامعة وىران 
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  المعّدل والمتّمم الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .وزير التعميم العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات 
 13 المؤّرخة في 1وىران -وبناء  عمى محاضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة أحمد بن بمة -

 .2017جوان  21، و18، 16، 07،08، 2016أكتوبر  20جوان و
 

 

 ررـــــيـق
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جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03رقم  من المرسوم التنفيذي 20تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1وىران -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بن بمة
، وفقا لمجدول الممحق بيذا 1وىران -أحمد بن بمة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة :2المادة 

 القرار.
، كل فيما يخصو، 1وىران -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أحمد بن بمة :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمـة االسمية ألعضاء الذي يحّدد 2017أكتوبر  17مؤرخ في ال 972 رقـمممحق بالقرار 

 1وىران -أحمد بن بمةالمجمس العممي لجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة سنوسي دمحم 1
ي والتكوين المتواصل والثان لبالتكوين العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائل  تامر أنوال 2

 والشيادات والتكوين العالي في التدرج
بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائل  سعيدي جمال 3

 والتكوين العالي فيما بعد التدرج
 عاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العمميةبالعالقات الخارجية والت ةكّمفم مدير الجامعةنائل  باالسكا اسماعين 4
 بالتنمية واالستشراف والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائل  دلندة عيسى 5
 عميد كمية العموم الدقيقة والتطبيقية يعقوبي بمعباس 6
 عميد كمية عموم الطبيعة والحياة بن سيمة ثالث أحمد 7
 عميد كمية الطل صنوبر عبد المجيد 8
 عميدة كمية ا دال والفنون  ي صافيةمطير  9
 عميد كمية العموم اكنسانية والعموم اكسالمية فغرور دحو 10
 مديرة معيد الترجمة فرقاني جازية 11
 مديرة معيد العموم والتقنيات التطبيقية شيالي سممى 12
 رئيسة المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بمحول سميمة 13
 رئيس المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة عمقة أحمدبو  14
 رئيس المجمس العممي لكمية الطل لمو صالإل 15
 رئيس المجمس العممي لكمية ا دال والفنون  اسطمبول ناصر 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم اكنسانية والعموم اكسالمية لخضاري لخضر 17
 مجمس العممي لمعيد الترجمةرئيسة ال توىامي وسام 18
 رئيس المجمس العممي لمعيد العموم والتقنيات التطبيقية لمو عبد الرحمن 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية العموم الدقيقة والتطبيقية بويعقول عبد المطيف 20
 لدقيقة والتطبيقيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية العموم ا بوناصر بومدين 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية عموم الطبيعة والحياة  صنياجي رشيد 22
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية عموم الطبيعة والحياة مدين صونية 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية الطل برادة ستي  24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية الطل  غبريول بوجمعة 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية ا دال والفنون  ممياني دمحم 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية ا دال والفنون  سعد هللا زىرة 27
 عموم اكنسانية والعموم اكسالميةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية ال لعباسي دمحم 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية العموم اكنسانية والعموم اكسالمية داودي عبد القادر 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن معيد الترجمة عباد أحمد 30
 د الترجمةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن معي زيناي جمال الدين 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن معيد العموم والتقنيات التطبيقية كايل فتيحة 32
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن معيد العموم والتقنيات التطبيقية بوكريديمي جمال 33
 ممّثل عن األساتذة المساعدين رزوق عبد القادر 34
 األساتذة المساعدين ممّثل عن منصوري توفيق  35
 وىران   -أستاذ بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف أحمد فواتيإل زبير 36
 2وىران  -أستاذ بجامعة دمحم بن أحمد يمس شاوش 37
 مسؤولة المكتبة المركزية كحال ىوارية 38

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2017أكتوبر  17 مؤرخ في 973قرار رقم  

 الطارف-بجامعة الشادلي بن جديد  الحقوق والعموم السياسية لقسم الحقوق بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .ن تعيين أعضاء الحكومةوالمتضمّ 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المتضمن إنشاء جامعة الطارفو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الحقوق والعموم السياسية بجامعة  لقسم الحقوق بكمية وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية -

 .2017جوان  18الطارف المؤّرخ في  -الشاذلي بن جديد
 

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
ّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدل والمت2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحقوق والعموم السياسية بجامعة الشاذلي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية
 الطارف. -بن جديد
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امعة الحقوق والعموم السياسية بج تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية :2المادة 
 الطارف ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -الشاذلي بن جديد

الطارف، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الشاذلي بن جديد :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2017 أكتوبر  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017أكتوبر  17المؤرخ في  973رقـم ـرار ممحــق بالق
 الطارف-بجامعة الشاذلي بن جديد  الحقوق والعموم السياسية المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "ل"، رئيس المجنة العممية لمقسم رحماوي كمال 1
 رئيس القسم ر توفيقمدا 2
 أستاذ محاضر قسم "ل" حرزي السعيد 3
 "لقسم " ةمحاضر  ةأستاذ ي أسماءنتخنو  4
 قسم "أ"مساعد أستاذ  العايل نصر الدين 5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" جامل صباح 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" بوستة زىر الدين 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء ، 2017أكتوبر  17مؤرخ في  974قرار رقم 

  التخصص في منيجية البحث العياديشيادة فوق 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمن  1971أوت سنة  25، الموافق 1391رجل عام  4المؤرخ في  215-71بمقتضـى المرسوم رقم  -

 .تنظيم الدروس في العموم الطبية، المعدل والمتمم
المعدل  1971أوت سنة  25، الموافق 1391رجل عام  4المؤرخ في  216-71بمقتضـى المرسوم رقم و  -

 .والمتمم، والمتضمن تنظيم الدروس لمحصول عمى دبموم الصيدلي
المعدل  1971أوت سنة  25، الموافق 1391رجل عام  4المؤرخ في  218-71وبمقتضـى المرسوم رقم  -

 .ت لمحصول عمى شيادة جراح األسنانالمتضمن تنظيم الدراسا ،المتممو 
، المتضمن 1971ديسمبر سنة  3، الموافق 1391شوال عام  15المؤرخ في  275-71وبمقتضـى المرسوم رقم  -

 .إحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة
، 1974، الموافق ألول أكتوبر سنة 1394رمضان عام  14المؤرخ في  200-74وبمقتضـى المرسوم رقم  -

 .اء شيادة دكتور في العموم الطبيةالمتضمن إنش
، المتعمق بتنظيم  وتسيير جامعة الجزائر، 1984أوت سنة  18المؤرخ في  209-84وبمقتضـى المرسوم رقم  -

 .المعدل
المتضمن  2010نوفمبر سنة  14، الموافق 1431شعبان عام  02المؤرخ في  183-10وبمقتضـى المرسوم رقم  -

 .تغيير تسمية جامعة الجزائر
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذو القعدة عام  25المؤرخ في 243-17قتضى المرسوم الرئاسي رقم وبم -

 .المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
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جانفي سنة  30، الموافق 1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ث العممي.، الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبح2013

، الذي يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقل 2001فبراير سنة  2وبموجل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 .واكقامة لألساتذة المدعوين المقيمين وغير المقيمين

، والمتضمن إنشاء شيادة فوق التخصص في العموم 2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618وبموجل القرار رقم  -
 ة.الطبي

 ررـــــيـق
 
 

، المذكور أعاله، 2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618تطبيقا ألحكام المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:
ينشأ طور الدراسات الطبية فوق التخصص في منيجية البحث العيادي، ويتوج بشيادة فوق التخصص 

  .»منيجية البحث العيادي«في 
( 20لمباحثين واألطباء والصيادلة وجراحي األسنان، تتشكل دفعة التكوين من عشرين ) يفتإل التكوين :2المادة 

 مترشحا.
 .1يجرس التعميم عمى مستوس  كمية الطل لجامعة الجزائر :3المادة 
 ( سداسيات.04) تحدد مدة التكوين بأربعة: 4المادة 

 يشمل التكوين دروس نظرية و تطبيقية.
 لقرار البرنامج البيداغوجي المفصل لمتكوين.يتضمن الممحق المرفق بيذا ا

 يتوج التكوين بإمتحانين: :5المادة 
 إمتحان نظري. -
 إمتحان تطبيقي. -

( أو تفوقيا في كل من 10/20يعمن ناجحا المترشحين الحائزين عمى عالمة تساوي عشر من عشرين )
ي اكستدراك إما اكمتحان الكتابي االختبارين النظري والتطبيقي، بالنسبة لممترشحين الراسبين ليم الحق ف

 أو اكمتحان التطبيقي.
 

، يتوج تقييم 1كمية الطل لجامعة الجزائرتعين لجنة اكمتحان من طرف المجنة البيداغوجية لمتكوين مع  :6 المادة
التكوين بشيادة فوق التخصص ف في  منيجية البحث العيادي وتسمم من طرف كمية الطل لجامعة 

 .1الجزائر
 المسؤولتان البيداغوجيتان لمتكوين ىن: :7ادة الم

 .1األستاذة حمودة دوجة، أستاذة إستشفائية جامعية في طل األوبئة بكمية الطل بجامعة الجزائر -
األستاذة تاريغت سامية، أستاذة إستشفائية جامعية في األمراض الصدرية والسل بكمية الطل  -

 .1بجامعة الجزائر
 تكمفان بالميام التالية:و 

 ضمان تنظيم الدروس )الرزنامة والمضمون ومتابعة التعميم(. -
 تنظيم انتقاء ممفات المترشحين. -
 ضمان فصل وحدات التعميم. -
 ضمان حسن سير التكوين ومتابعتو. -
 تنظيم وتحديد قائمة المترشحين المقبولين لمتكوين. -
 ي.ضمان تحضير اكجتماعات بصورة منتظمة من أجل اكشراف والتنسيق البيداغوج -
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 يضمن التنسيق بشأن التكوين لجنة بيداغوجية لفوق التخصص.: 8المادة 
 :األساتذة ىم

 .1األستاذة حمودة دوجة، أستاذة إستشفائية جامعية في طل األوبئة بكمية الطل بجامعة الجزائر -
 .1الجزائر األستاذة تاريغت سامية، أستاذة إستشفائية جامعية في األمراض الصدرية والسل بكمية الطل بجامعة -
 األستاذ بمعربي عياد، أستاذ إستشفائي جامعي في التشريإل المرضي بكمية الطل بجامعة البميدة. -
 .1األستاذ قرين لخضر، أستاذ إستشفائي جامعي في الكيمياء الحيوية بكمية الطل بجامعة الجزائر -
المرضي بكمية الطل بجامعة  األستاذة شاىر نبيمة، أستاذة محاضرة استشفائية جامعية قسم "أ" في التشريإل -

 .1الجزائر
أستاذ صالإل سمير سفيان، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" في عمم المناعة بكمية الطل بجامعة  -

 .1الجزائر
األستاذ أيت أوبمي كمال، أستاذ مساعد استشفائي جامعي في طل األوبئة والطل الوقائي بكمية الطل بجامعة  -

 .1الجزائر
قامتيم طبقا  1كفل كمية الطل لجامعة الجزائرتت :9المادة  قامة األساتذة المدعوين غير المقيمين وا  بمصاريف نقل وا 

 لمتنظيم المعمول بو.
، كل فيما يخصو، 1يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين، وعميد كمية الطل لجامعة الجزائر :10المادة 

 الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة 
 2017 أكتوبر  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الممحق
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شيادة ، يتضمن إنشاء 2017أكتوبر  17مؤرخ في  975قرار رقم 

 القولون والمستقيم التنظيرية فوق التخصص في جراحة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمن  1971أوت سنة  25، الموافق 1391رجل عام  4المؤرخ في  215-71بمقتضــى المرسوم رقم  -

 .تنظيم الدروس في العموم الطبية، المعدل والمتمم
، المتضمن 1971ديسمبر سنة  3، الموافق 1391شوال عام  15المؤرخ في  275-71وبمقتضـى المرسوم رقم  -

 .إحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة
، 1974، الموافق ألول أكتوبر سنة 1394رمضان عام  14المؤرخ في  200-74وبمقتضـى المرسوم رقم  -

 .المتضمن إنشاء شيادة دكتور في العموم الطبية
، الموافق ألول أوت سنة 1409الحجة عام  ذي 29المؤرخ في  136-89وبمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .، المتضمن إنشاء جامعة باتنة وسيرىا1989
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذو القعدة عام  25المؤرخ في  243-17ى المرسوم الرئاسي رقم ـوبمقتض -

 .المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
جانفي سنة  30، الموافق 1434ول عام ربيع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.2013
، الذي يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقل 2001فبراير سنة  2وبموجل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 .واكقامة لألساتذة المدعوين المقيمين وغير المقيمين
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، والمتضمن إنشاء شيادة فوق التخصص في العموم 2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618رقم وبموجل القرار  -
 الطبية.

 ررـــــيـق
، المذكور أعاله، 2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618تطبيقا ألحكام المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:

والمستقيم التنظيرية" ويتوج بشيادة فوق  ينشأ طور الدراسات الطبية فوق التخصص في "جراحة القولون 
 التخصص في "جراحة القولون والمستقيم التنظيرية".

يفتإل التكوين لمجراحين المتحصمين عمى شيادة الجراحة العامة ولدييم خبرة في الجراحة بالمنظار، تتشكل  :2المادة 
 ( مترشحا.06دفعة التكوين من ستة )

 س  مركز مكافحة السرطان بباتنة.يجرس التعميم عمى مستو  :3المادة 
( أيام من الدراسة المكثفة 03ثالثة )  »( دورات لمتكوين06ستة )« ( أسابيع 06تحدد مدة التكوين بستة ) :4المادة 

 (.02( موزعة عمى سداسيين )02كل شيرين )
 يشمل التكوين دروس نظرية وتطبيقية.

 غوجي المفصل لمتكوين.يتضمن الممحق المرفق بيذا القرار البرنامج البيدا 
 يتوج التكوين بإمتحانين:: 5المادة 

 إمتحان نظري. -
 إمتحان تطبيقي. -

( أو تفوقيا في كل من 10/20المترشحين الحائزين عمى عالمة تساوي عشر من عشرين ) ،يعمن ناجحا
تحان الكتابي اكختبارين النظري والتطبيقي، بالنسبة لممترشحين الراسبين ليم الحق في اكستدراك إما اكم

 أو اكمتحان التطبيقي.
تعين لجنة اكمتحان من طرف المجنة البيداغوجية لمتكوين مع مركز مكافحة السرطان بباتنة، يتوج تقييم : 6المادة 

التكوين بشيادة فوق التخصص في "جراحة القولون والمستقيم التنظيرية" وتسمم من طرف كمية الطل 
 .2بباتنة

 :ولبيداغوجي لمتكوين ىالمسؤول ا :7المادة 
األستاذ عبيد مراد، أستاذ استشفائي جامعي في الجراحة العامة، مصمحة جراحة األورام المسرطنة  -

 بمركز مكافحة السرطان بباتنة.
 يكمف بالميام التالية:

 ضمان تنظيم الدروس )الرزنامة والمضمون ومتابعة التعميم(. -
 تنظيم انتقاء ممفات المترشحين. -
 حدات التعميم.ضمان فصل و  -
 ضمان حسن سير التكوين ومتابعتو. -
 تنظيم وتحديد قائمة المترشحين المقبولين لمتكوين. -
 ضمان تحضير اكجتماعات بصورة منتظمة من أجل اكشراف والتنسيق البيداغوجي. -

 يضمن التنسيق بشأن التكوين لجنة بيداغوجية لفوق التخصص. :8المادة 
 األساتذة ىم:

اد، أستاذ استشفائي جامعي في الجراحة العامة، مصمحة جراحة األورام المسرطنة بمركز األستاذ عبيد مر  -
 مكافحة السرطان بباتنة.
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 األستاذ بوبكر دمحم، أستاذ استشفائي جامعي في الجراحة العامة، بالمؤسسة اكستشفائية الجامعية بوىران. -
عامة بالمؤسسة اكستشفائية الجامعية األستاذ بن عمي تابتي، أستاذ استشفائي جامعي في الجراحة ال -

 بوىران،
 األستاذ تميوة عمر، أستاذ استشفائي جامعي في الجراحة العامة بالمؤسسة اكستشفائية الجامعية بوىران، -
الدين، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم أ، في الجراحة العامة بالمؤسسة  األستاذ شادلي نور -

 اكستشفائية الجامعية بوىران،
ستاذة سي مرابط أسيا، أستاذة محاضرة استشفائية جامعية قسم أ، في الجراحة العامة بالمؤسسة األ -

 اكستشفائية الجامعية بوىران،
الدكتورة كرجاني زكية، أستاذة مساعدة استشفائية جامعية في جراحة األورام، بمركز مكافحة السرطان  -

 بباتنة.
 ئي جامعي في الجراحة العامة بمركز مكافحة السرطان بباتنة.الدكتور براىيمي مراد، أستاذ مساعد استشفا -
قامتيم  :9المادة  قامة األساتذة المدعوين غير المقيمين وا  يتكفل مركز مكافحة السرطان بباتنة بمصاريف نقل وا 

 طبقا لمتنظيم المعمول بو.
، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا 2اتنةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين، عميد كمية الطل بب :10المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الممحق

 برنامج التكوين
Programme de formation 

 

I. 1ère semaine : Colectomie gauche pour cancer 
 
1er Journée : 
 
 9.00-9.30h : Instrumentation et équipements en chirurgie colorectale laroscopique. 
 
 9.30-10h : Anesthésie réanimation en chirurgie laparoscopique colorectale. 
 
 10-10.30h : Installation du patient et mise en place des trocarts. 
 
 10.30h : Pause-café et discussion avec les enseignants. 
 
 11.00 -12.30h : Chirurgie live. 
 
 12.30-13.30h : déjeuner. 
 
 13.30-14.00h : Indications et technique de la chirurgie colorectale pour les 

pathologies bénignes. 
 
 14.00-15.00h : Indications et technique de la chirurgie colorectale pour les 

pathologies malignes. 
 
 15.00-15.30h : Electrochirurgie : Bases-Equipements. 
 
 15.30-16h : Réhabilitation améliorée après chirurgie colorectale. 
 
 16.00-16.30h : Pause café et discussion avec les enseignants. 
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 16.30-17.00h : Colectomie gauche par single port. 
 
 17.00h : Clôture de la première journée 

 
2e Journée : 
 
 9.00-13.30h : Training side by side. Deux chirurgiens par salle opératoire. 

 
 13.30-14.30h: Pause déjeuner. 

 
 14.30-15.00h : Technique de rétablissement de la continuité digestive après opération 

de Hartmann par laparoscopie 
 

 15.00-15.30h : Comment gérer une hémorragie peropératoire au cours des 
colectomies gauches par laparoscopie ? 
 

 15.30-16.00h : Comment gérer une désunion anastomotique après colectomie gauche 
par laparoscopie ? 
 

 16.00h : Clôture de la deuxième journée 
 
 

3e  Journée : 
 
 9.00-13.30h: training side by side. Deux chirurgiens par salle opératoire. 

 
 13.30-14.30h : Pause déjeuné. 

 
 14.30-15.30h : Evaluation théorique (QCM)  

 
 15.30-16h : Correction et remise des certificats de participation. 

 
 16.00h : Clôture du premier cours. 

 
II. 2e  semaine : Colectomie droite pour cancer 

 

1ère journée : 
 
 9.00-9.30h : Installation du patient et mise en place des trocarts. 

 
 9.30-10.00h : Anatomie du mesocolon droit et approche vasculaire première des 

colectomies droites. 
 

 10.00-10.30h : Stratégie et étapes de la colectomie droite pour cancer 
 

 10.30 –11.00 h : Pause café et discussion avec les enseignants. 
 

 11.00-12.30 h: Chirurgie live. 
 

 12.30-13.30h : déjeuner. 
 

 13.30-14.00h : Technique de colectomie transverse. 
 

 14.00-14.30h : Technique d’anastomose intracorporelle après colectomie droite. 
 14.30-15h : Colectomie droite par single port. 

 
 15.00-15.30h : Incidents peropératoires et complications post-opératoires des 

colectomies droites par laparoscopie. 
 

 15.30-16.00h : Résections iléo-caecales dans la maladie de Crohn. 
 

 16.00-16.30h : Pause café et discussion avec les enseignants 
 

 16.30-17.00h : Colectomie droite par laparoscopie : apport de la vision en 3 
dimensions. 
 

 17.00h : Clôture de la première journée 
 
2e journée : 
 

 9.00-13.30h : Training side by side. Deux chirurgiens par salle opératoire. 
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 13.30-14.30h : Pause déjeuner. 

 
 14.30-15.30h : Chirurgie colique par laparoscopie pour les patients obèses : stratégies 

et techniques opératoires 
 

 15.30-16h :  
 

 16.00h : Clôture de la deuxième journée. 
 
 

3e  Journée : 
 

 9.00h-13.30 : Training side by side. Deux chirurgiens par salle opératoire. 
 

 13.30-14.30h : Pause déjeuné. 
 

 14.30-15.30h : Evaluation théorique (QCM)  
 

 15.30-16h : Correction et remise des certificats de participation. 
 

 16.00h : Clôture du deuxième cours. 
 

III. 3e semaine : Chirurgie du rectum par laparoscopie 
 

1ère journée : 
 
 9.00-9.30h : Installation du patient et mise en place des trocarts. 

 
 9.30-10h : Anatomie du meso-rectum : vision laparoscopique. 

 
 10.10.30h : Etapes de l’exérèse totale du mesorectum par laparoscopie. 

 
 10.30-11.00h : Pause café et discussion avec les enseignants. 

 
 11.00-12.30h : Chirurgie live. 

 
 12.30-13.30h : déjeuner. 

 
 13.30-14.00h : Etiologie, traitement et prévention des lésions urétérales. 

 
 14.00-14.30h : Etiologie, traitement et prévention des saignements pré-sacrés après 

exérèse totale du mesorectum. 
 

 14.30-15.00h : Etiologie, traitement et prévention des désunions anastomotique après 
anastomose colorectale et colo-anale. 
 

 15.00-15.30h : Etiologie, traitement et prévention des séquelles génito-urinaires après 
exérèse totale du mesorectum. 
 

 15.30-16.00h : Diagnostique et conduite à tenir devant une réponse clinique complète 
d’une tumeur rectale après radiothérapie. 

 16.00-16.30h : Pause café et discussion avec les enseignants. 
 

 16.30-17.00h : Stratégie et technique de l’amputation abdominopérinéale par 
laparoscopie.  
 

 17.00h : Clôture de la première journée. 
 

 

2e journée : 
 
 9-13.30h : Training side by side. Deux chirurgiens par salle opératoire. 

 
 13.30-14.30h : Déjeuner 

 
 14.30-15.30 h: Repérage pré et peropératoire des lésions colorectales par vidéo-

endoscopie. 
 

 15.30-16.00h :Place de laparoscopie dans la prise en charge des carcinoses 
péritonéales d ‘origine colorectales. 
 

 16.00h : Clôture de la deuxième journée. 
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3e  Journée : 
 
 9-13.30h : Training side by side : 2 chirurgiens par salles opératoire. 

 
 13.30-14.30h : Déjeuner 

 
 14.30-15.30 h: Evaluation théorique (QCM)  

 
 15.30-16.00h : Correction et remise des certificats de participation. 

 
 16.00h : Clôture du troisième cours. 

 
IV. 4e semaine : Colectomie totale et coloproctectomie totale  

 

1ère journée : 
 
 9.00-9.30h : Installation du patient et mise en place des trocarts. 

 
 9.30-10.00h : Stratégie opératoire dans les colo-proctectomies totales pour 

pathologies malignes. 
 10.00- 10.30h : Stratégie opératoire dans les colo-proctectomies pour pathologies 

bégnines. 
 

 10.30-11.00h : Pause café et discussion avec les enseignants 
 

 11.00-12.30 : Chirurgie live 
 
2e journée : 
 

 9.00h-12.30h : Training side by side. Deux chirurgiens par salle opératoire. 
 

 13.30-14.30h : Déjeuner 
 

 14.30-15.00h : Colectomie totale par Single port : technique. 
 

 15.00-15.30h : Learning curve en chirurgie laparoscopique colorectale 
 

 15.30-16.00h : Sélection des patients en début d’expérience : pourquoi ? comment ? 
 

 16.00h : Clôture de la deuxième journée. 
 
3e  Journée : 
 
 9.00-13.30h : Training side by side. Deux chirurgiens par salle opératoire. 
  
 13.30-14.30h : Déjeuner 
  
 14.30-15.30h : Evaluation théorique (QCM)  
  
 15.30-16.00h : Correction et remise des certificats de participation. 
  
 16.00h : Clôture du quatrième cours. 
  

V. 5e semaine : Prise en charge des formes métastatiques par chirurgie 
mini-invasive (métastases hépatiques - carcinoses péritonéales) 
 

1ère journée : 
 

 9.00-9.30h : Instrumentation et équipements spécifiques en chirurgie hépatobiliaire: 
20 mn 
 

 9.30-10 .00h: Anesthésie réanimation en chirurgie hépatobiliaire par laparoscopie. 
 

 10.00-10.30h : Installation du patient et mise en place des trocarts. 
 

 10.30-11.00h : Pause café et discussion avec les enseignants. 
 

 11.00-12.30h : Chirurgie Live. 
 

 12.30-13.30h : Déjeuner 
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 13.30-14.00h : Stratégie et technique de l‘hépatectomiedroite par  laparoscopie 
 

 14.30-15.00h : Stratégie et technique de l‘hépatectomie gauche par  laparoscopie 
 

 15.30-16.00h : Stratégie et technique des Wedges résections par laparoscopie. 
 

 16.00-16.30h : Pause café et discussion avec les enseignants. 
 

 16.30-17.00h : Stratégie et technique de la radio-ablation (Microwave-
Radiofréquence) par laparoscopie. 
 

 17.00h : Clôture du 1er cours. 
 

2e journée : 
 

 9.00h-13.30h : Training side by side. Deux chirurgiens par salle opératoire. 
 

 13.30-14.30h : Déjeuner 
 

 14.30-15.30 : Bases de l’échographie peropératoire hépatique en laparoscopie 
 

 15.30-16.00 : Chip par laporoscopie  et carcinoses péritonéales  d’origine colorectale. 
 

 16.00 : Clôture de la 2ecours. 
 
3e  Journée : 
 
 9.00h-13.30 h : Training side by side.2 chirurgiens par salle opératoire. 

 
 13.30-14.30h : Déjeuner 

 
 14.30-15.30h : Evaluation théorique (QCM)  

 
 15.30-16.00h : Correction et remise des certificats de participation. 

 
 16.00 : Clôture du cinquième cours. 

 
VI. 6e semaine : Abords mini invasifs par voies basses de la pathologie 

colorectale. 
 
1ère journée : 
 

 9.00-9.30h : Instrumentation et équipements spécifiques en chirurgie colorectale 
laparoscopique par voie basse 20 mn. 
 

 9.30-10.00h : Installation du patient et mise en place du dispositif TEO. 
 

 10.00-10.30h : Technique d’exérèse totale du mesorectum de Bas en haut « Reverse 
ETM ». 
 

 10.30-11.00h : Pause café et discussion avec les enseignants. 
 

 10.50-11.10h : Chirurgie rectale par voie trans-anale : de la polypectomie à l’exérèse 
totale du mesorectum. 
 

 11.00-12.30h : Chirurgie live. 
 

 12.30-13.30h : Déjeuner 
 

 13.30-14.00h : Pure trans-anale sigmoidectomie 
 

 14.00-14.30h : Complications spécifiques aux résections par voie basse. 
 

 14.30-15.00h : Techniques et avantages de l’exérèse des spécimens par voie naturelle 
(NOTES). 
 

 15.00-15.30h: Complications opératoires spécifiques des résections par voie basse. 
 

 15.30-16.00 h: Echo-endoscopie : Bases fondamentales. 
 

 16.00-16.30h : Pause café et discussion avec les enseignants 
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 16.30-17.00h : Débat sur la robotique et chirurgie colorectale 
 

 17.00h : Clôture de la première journée 

 
2e journée : 
 

 9.00-13.30h : Training side by side. Deux chirurgiens par salle opératoire. 
 

 13.30-14.30h : Pause déjeuner. 
 14.30-15.30h : Coloscopie peropératoire : Préparation – Equipment –Intérêt. 

 
 15.30-16.00h : Résections de polypes par voie endoscopique : Equipements-

Techniques-Résultats. 
 

 16.00 h : Clôture de la deuxième journée. 
 
3e  Journée : 
 
 9.00-13.30h : Training side by side. Deux chirurgiens par salle opératoire. 

 
 13.30-14.30h : Pause déjeuné. 

 
 14.30-15.30h : Evaluation théorique (QCM)  

 
 15.30-16.00h : Correction et remise des certificats de participation. 

 
 16.00-17.00h: Délibérations. 

 
 17.00h : Clôture du cycle de formation remise des certificats de succès aux lauréats. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ادةـاء شيـن إنشـيتضمّ ، 2017أكتوبر  17مؤرخ في 976   قـرار رقـم

 منيجية االتصال و البحث العمميص في خّص فوق التّ 
 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
ن تنظيم المتضمّ  1971أوت سنة  25الموافق 1391رجل عام  04المؤرخ في  215-71بمقتضى المرسوم رقم  -

 .ل والمتممالدروس في العموم الطبية، المعدّ 
ن المتضمّ  1971أوت سنة  25الموافق  1391رجل عام  04المؤرخ في  216-71ى المرسوم رقم ـوبمقتض -

 .مل والمتمّ يدلي،المعدّ الص دبمومتنظيم الدروس لمحصول عمى 
المعدل  1971أوت سنة  25، الموافق 1391رجل عام  04المؤرخ في  218-71وبمقتضـى المرسوم رقم  -

 .والمتمم، والمتضمن تنظيم الدروس لمحصول عمى شيادة جراح أسنان
ن مّ المتض 1971ديسمبر سنة  03الموافق  1391شوال عام  15المؤرخ في  275-71ى المرسوم رقم ـوبمقتض -

 .إحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة
 1974الموافق ألول أكتوبر سنة  1394رمضان عام  14المؤرخ في  200-74ى المرسوم رقم ـوبمقتض -

 .المتضمن إنشاء شيادة دكتور في العموم الطبية
ة سن ديسمبر 05، الموافق 1431عام  الحجةذو  29المؤرخ في  309-10رقم  التنفيذي ى المرسومـوبمقتض -

 .مل والمتمّ وسيرىا، المعدّ  بجايةجامعة  ، والمتضمن إنشاء2010
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذو القعدة عام  25المؤرخ في  243-17ى المرسوم الرئاسي رقم ـوبمقتض -

 .المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 2013جانفي سنة  30 فقالموا 1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13ى المرسوم التنفيذي رقم ـوبمقتض -

 .د صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمميذي يحدّ الّ 
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د كيفيات التكفل بمصاريف النقل ذي يحدّ الّ  2001فبراير سنة  02وبموجل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 .واكقامة لألساتذة المدعوين المقيمين وغير المقيمين

 .إنشاء شيادة فوق التخصص في العموم الطبية المتضّمن2011أكتوبر سنة  08ي المؤرخ ف 618وبموجل القرار رقم  -
 ررـــــيـق

 

، المذكور أعاله، 2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618ا ألحكام المادة األولى من القرار رقم تطبيق   المادة األولى:
ويتوج بشيادة فوق  منيجية االتصال و البحث العمميينشأ طور الدراسات الطبية فوق التخصص في 

 .منيجية االتصال والبحث العمميالتخصص في 
 ( مترشحا.40خصصات(، تتشكل دفعة التكوين من عشرين )التّ  يفتإل التكوين لألساتذة المختصين )كلّ  :2 المادة
 .ببجايةيجرس التعميم عمى مستوس كمية الطل  :3 المادة
 .(02) ( ساعة موزعة عمى سداسيين300)مائة ثالث د الحجم الساعي لمتكوين بيحدّ  :4 المادة

 .يشمل التكوين دروس نظرية وتكوينا تطبيقيا
 ن الممحق المرفق بيذا القرار البرنامج البيداغوجي المفصل لمتكوين.يتضمّ 

 :بامتحانينيتوج التكوين  :5 المادة
 .نظري  امتحان -
 تطبيقي. امتحان -

( أو تفوقيا في كل من 10/20من عشرين ) يعمن ناجحا المترشحين الحائزين عمى عالمة تساوي عشر
 الكتابي االمتحانإما  االستدراكالنظري والتطبيقي، بالنسبة لممترشحين الراسبين ليم الحق في  االختبارين

 التطبيقي. االمتحانأو 
يم التكوين ، يتوج تقيبجايةمن طرف المجنة البيداغوجية لمتكوين مع كمية الطل لجامعة  االمتحانتعين لجنة  :6 المادة

 .بجايةتسمم من طرف كمية الطل لجامعة  منيجية االتصال و البحث العمميبشيادة فوق التخصص في 
 المسؤول البيداغوجي لمتكوين ىم: :7 المادة

 .تميبة سييل، أستاذ استشفائي جامعي في جراحة األعصال، بكمية الطل ببجاية األستاذ
 يكمف بالميام التالية:

 ،)الرزنامة والمضمون ومتابعة التعميم( ضمان تنظيم الدروس -
 ،تنظيم انتقاء ممفات المترشحين -
 ،ضمان فصل وحدات التعميم -
 ،ضمان حسن سير التكوين ومتابعتو -
 ،تنظيم وتحديد قائمة المترشحين المقبولين لمتكوين -
 بصورة منتظمة من أجل اكشراف والتنسيق البيداغوجي. االجتماعاتضمان تحضير  -

الجامعيين األجانل األكفاء، قصد تدعيم القدرات الوطنية في التكوين  االستشفائييندعوة األساتذة  يمكن :8 المادة
 طبقا لمتنظيم المعول بو. مقيمينوالتكفل الطبي، وذلك بصفة أساتذة مدعوين غير 

 اغوجية لفوق التخصص.ديضمن التنسيق بشأن التكوين لجنة بي :9 المادة
 األساتذة الجزائريون:

 تميبة سييل، أستاذ استشفائي جامعي في جراحة األعصال بكمية الطل ببجاية.اذ األست -
 األستاذ بوعمي فيصل، أستاذ استشفائي جامعي في الطل الداخمي بكمية الطل ببجاية. -
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 األستاذ بركان صالإل، أستاذ استشفائي جامعي في الجراحة بكمية الطل ببجاية. -
 ئية جامعية في الطل الداخمي بكمية الطل ببجاية.األستاذة سي أحمد جميمة، أستاذة استشفا -
 األستاذ بوجناح فريد، أستاذ استشفائي جامعي في طل األذن واألنف والحنجرة بكمية الطل ببجاية. -
 األستاذ بوسوف ندير، أستاذ استشفائي جامعي في طل األوبئة والطل الوقائي بكمية الطل بقسنطينة. -
 استشفائي جامعي طل األوبئة والطل الوقائي بكمية الطل بالبميدة. الجميل، أستاذ األستاذ بزووش عبد -
 األستاذ مقني كاوال، أستاذ استشفائي جامعي في طل األوبئة والطل الوقائي بكمية الطل بتممسان. -

 األساتذة األجانب: 
 عممي(. بن عبد العزيز أحمد، أستاذ في طل الوقاية والمجتمع بكمية الطل بسوس )تونس(، )منسقاألستاذ  -
 األستاذة لندر جويل، أستاذة في الصحو العامة وعمم األوبئة، كمية الطل روان )فرنسا(. -
 األستاذة كيسار أسماء، أستاذة في كمية الطل بدار البيضاء ) المغرل(. -
قامتيم طب بجايةتتكفل كمية الطل لجامعة  :10 المادة قامة األساتذة المدعوين غير المقيمين وا  قا بمصاريف نقل وا 

 لمتنظيم المعمول بو.
، كل فيما يخصو، بتنفيذ بجايةجامعة لف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين وعميد كمية الطل يكمّ  :11 المادة

                                       ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 أكتوبر 17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الممحق
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 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2017أكتوبر  17 مؤرخ في 977قرار رقم 
 تيبازة -بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا لمعيد المغة واألدب العربي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
، 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضان عام  22المؤرخ في  302-11وم التنفيذي رقم وبمقتضى المرس -

 .المتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014جوان  10المؤّرخ في  369وبموجل القرار رقم  -

 .لمعيد المغة واألدل العربي بالمركز الجامعي تيبازة ، المعّدل
 مرسمي وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد المغة واألدل العربي بالمركز الجامعي -

 .2017جويمية  03تيبازة المؤّرخ في  -عبد هللا
 

 ررـــــيـق
 

 1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذي رقم  38تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 تيبازة. -مرسمي عبد هللا ي لمعيد المغة واألدل العربي بالمركز الجامعيالمجمس العمم
مرسمي عبد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد المغة واألدل العربي بالمركز الجامعي :2المادة 

 تيبازة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -هللا
تيبازة، كل فيما  -لتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي مرسمي عبد هللايكمف المدير العام لمتعميم وا :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر  17 فيلجزائر حرر با                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2017أكتوبر  17المؤرخ في  977ممحق بالقرار رقم 

 تيبازة -مرسمي عبد هللا ة واألدب العربي بالمركز الجامعيلمعيد المغ
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجمس العممي لممعيد مصطفى الزقاي جميمة 1
 مدير المعيد لقدي ادمحم 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج  بن عنان ميدية 3
 بعد التدّرج والبحث العممي مدير مساعد مكّمف لما مقران يوسف 4
 رئيس قسم األدل العربي قيموز عبد القادر 5
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 أستاذ محاضر قسم "أ" عموري السعيد 6
 أستاذ محاضر قسم "ل" بوخالفة ابراىيم 7
 أستاذ محاضر قسم "ل" لخضر عادل 8
 أستاذ محاضر قسم "ل" قردان الميمود 9
 أستاذ مساعد قسم "أ" الناصر عطى هللا 10
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بودرباني ليمى 11
 أستاذة مساعدة قسم "أ" إمكراز عويشة 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2017أكتوبر  17 مؤرخ في 978قرار رقم 

 تيبازة -بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا لمعيد الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
، 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضان عام  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة
 2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014جوان  10المؤّرخ في  368وبموجل القرار رقم  -

  .لمعيد الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعي تيبازة
 ساتذة بالمجمس العممي لمعيد الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعيوبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األ -

 .2017جوان  21تيبازة المؤّرخ في  -مرسمي عبد هللا
 

 ررـــــيـق
 

 1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذي رقم  38تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
ور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذك2005غشت سنة  16الموافق 

 تيبازة. -مرسمي عبد هللا المجمس العممي لمعيد الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعي
مرسمي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعي :2المادة 

 تيبازة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -عبد هللا
تيبازة، كل فيما  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي مرسمي عبد هللا :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ألعضـاءيحدد القائمة االسمية  الذي 2017أكتوبر  17خ في المؤر  978ممحق بالقرار رقم 
 تيبازة -مرسمي عبد هللا بالمركز الجامعي المجمس العممي لمعيد الحقوق والعموم السياسية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد حداد العيد 1
 مدير المعيد عاشور فاطيمة 2
 دير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج م ايراين نوال 3
 مدير مساعد مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العممي حدار جمال 4
 رئيس قسم القانون الخاص برقوق عبد العزيز 5
 رئيس قسم القانون العام وقازي عقبة 6
 أستاذ  محمودي مراد 7
 أستاذ محاضر قسم "ل" زيدان عبد النور 8
 اذ محاضر قسم "ل"أست حطال فؤاد 9
 أستاذ مساعد قسم "أ" عبدلي حمزة 10
 أستاذ مساعد قسم "أ" فار فيصل 11
 أستاذ مساعد قسم "أ" سعودي زىير 12
 أستاذ مساعد قسم "أ" فرقاني قويدر 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015ديسمبر  15لمؤّرخ في ا 1245يعّدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  17 مؤرخ في 979قرار رقم 

 المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييرألعضـاء الذي يحدد القائمة االسمية 
 تيبازة -بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
، 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضان عام  22في المؤرخ  302-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2015ديسمبر  15خ في المؤرّ  1245وبموجل القرار رقم  -

  .لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي تيبازة
 .2017سبتمبر  24المؤّرخ في  291تيبازة رقم  -مرسمي عبد هللا وبناء  عمى إرسال المركز الجامعي -

 
 

 ررـــــيـق
 

ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية  لى:المادة األو 
 تيبازة. -مرسمي عبد هللا والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي
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المركز تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ب: 2المادة 
 تيبازة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -مرسمي عبد هللا الجامعي

تيبازة، كل فيما  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي مرسمي عبد هللا :3المادة 
 ممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث الع

 2017 أكتوبر  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 لبحث العمميوزير التعميم العالي وا                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحّدد لمقائمة  2015ديسمبر  15المؤّرخ في  1245يعّدل القرار رقم  الذي 2017أكتوبر  17المؤرخ في  979ممحق بالقرار رقم 
 تيبازة -بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييرألعضـاء االسمية 

 

 الصفـة باالسم والمقـ الرقم
 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد بوجميل أحمد 1
 مديرة المعيد بن طمحة صميحة 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بالدراسات في التدّرج بن لكحل نوال 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي العقريل كمال 4
 رئيس قسم العموم التجارية بوعروري دمحم 5
 رئيس قسم عموم التسيير عبد الرزاق مروان 6
 رئيسة قسم العموم االقتصادية عيوج ياسمينة 7
 رئيسة قسم العموم المالية والمحاسبية رياض مريم 8
 أستاذ بمحيمر إبراىيم 9
 أستاذ محاضر قسم "أ" بوعافية رشيد 10
 أستاذ محاضر قسم "أ" اعمر بوزيد أدمحم 11
 ر قسم "أ"أستاذ محاض معوشي بوعالم 12
 أستاذ محاضر قسم "أ" ديل كمال 13
 أستاذ مساعد قسم "أ" العثماني مصطفى 14
 أستاذ مساعد قسم "أ" يونسي دمحم 15
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بوعوينة سميمة 16
 مديرة مخبر بحث جنوحات فضيمة 17
 مدير مخبر بحث لخمف عثمان 18

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017جويمية  27المؤّرخ في  834، يكمل القرار رقم 2017أكتوبر  18مؤرخ في  981قرار رقم 

 يتضمن تأىيل مؤسسات التعميم العالي لضمان التكوين لنيل شيادة الدكتوراه ويحدد عدد المناصب المفتوحة
 2018-2017بعنوان السنة الجامعية 

 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
، 2017مايو سنة  25الموافق  1438رجل عام  82المؤرخ في  180-17قتضى المرسوم الرئاسي رقم بم -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الّثانية عام  24المؤّرخ فـي  279-03وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقـم  -

  .عد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتممواّلذي يحّدد ميام الجامعة والقوا  2003
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 2008أوت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقم  -
  .والمتضّمن نظام الّدراسات لمحصول عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقـم  -
 .واّلذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميم العالي والبحث العممي

د كيفيات تنظيم الّتكوين في الطَّور الثَّالث  2016جوان سنة  2المؤّرخ في  547وبموجل القرار رقم  - واّلذي يحدِّّ
 .ناقشتياوشرول إعداد أطروحة الدكتوراه وم

يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي لضمان  2017جويمية سنة  27المؤّرخ في  834رقم  وبموجل القرار -
  .2018-2017الّتكوين لنيل شيادة الّدكتوراه ويحّدد عدد المناصل المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 

 .2017سبتمبر  27والتطوير التكنولوجي بتاريخ بناء  عمى محضر اجتماع المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي -
 

 ررـــــيـق
 

د كيفيات  2016جوان سنة  2المؤّرخ في  547من القرار رقم  3تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى: واّلذي يحدِّّ
تنظيم الّتكوين في الطَّور الثَّالث وشرول إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا، ييدف ىذا القرار إلى 

أىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ا تي ذكرىا لضمان الّتكوين لنيل شيـادة الّدكتـوراه بعنوان الّسنة ت
  .2018-2017الجامعية 
، جامعة 2، جامعة البميدة2جامعة العموم والّتكنولوجيا ىواري بومدين، جامعة الجزائر ׃الجامعات

ة بسكرة، جامعة خنشمة، جامعة غرداية، جامعة عنابة، جامعة ورقمة، جامعة الوادي، جامع
، جامعة سعيدة، جامعة 2تممسان، جامعة سيدي بمعباس، جامعة مستغانم، جامعة وىران

 الشمف.
يحّدد عدد المناصل المفتوحة لفائدة كّل مؤّسسة من مؤّسسات التعميم العالي المذكورة في المادة األولى : 2المادة 

 وفق ا لممالحق المرفقة بيذا القرار.
( سنوات ابتداء من تاريخ أّول تأىيل، مع مراعاة أحكام 03ثالثة ) لمّدة يؤّىل الّتكوين في الّدكتوراه :3دة الما

 المذكور أعاله. 2016جوان سنة  2المؤّرخ في  547مـن القرار رقم  19و 3المادتين 
يم العالي المذكورة أعاله، كّل فيما يكّمف المدير العام لمّتعميم والّتكوين العاليين ورؤساء مؤّسسات الّتعم :4المادة 

 يخّصو، بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة الّرسمية لمّتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 18 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ـــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2017جويمية  27المؤرخ في  834المكمل لمقرار  ،2017أكتوبر  18مؤرخ في ال 981رقم ممحـق بالقـرار 
  شيادة الّدكتوراه لنيل ان الّتكوينلضم ضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العاليالمت

 2017-6201امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة ويحّدد عدد
 

  جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين
 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SPI SM Chimie 
Chimie computationnelle 

et spectroscopie 
3 R 3 

OUAMERALI 
Ourida 

 

 2الجزائرجامعة 
 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS SHS 

Sciences Sociales-
Sociologie 

جتماع المنضمات علم ا
 والموارد البشرٌة

7 R 7 عتٌمة حراٌرٌة 

Sociologie Sociologie 3 R 3 رمٌتة  أحمد 

 تعوٌنات علً R 6 6 تربٌة خاصة علوم التربٌة

Sciences Humaines 
et Sociales 

 زبدي ناصر R 6 6 علم الفس المدرسً

ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

  2البميدةجامعة 
 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS SHS Sociologie 
علم االجتماع التنظٌم 

 والموارد البشرٌة
10 R 10  رتٌمً الفضٌل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

  يةغرداجامعة 
 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS SHS Histoire 
 5 تارٌخ وسٌط

H 8  ازــحبإبراهٌم 

 3 تارٌخ حدٌث ومعاصر

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

  عنابةجامعة 
 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SPI ST 
Métallurgie 

 والسطحٌاتهندسة المواد  

Ingénierie des 
Matériaux 

 et des Surfaces 
 هندسة المواد والسطحٌات

 
3 

 
R 3 

HIMOUR 
Abdelaziz 

 حٌمور عبد العزٌز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

  ورقمةجامعة 
 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de 

postes 
Responsable 

SPI SM فٌزٌاء 

Rayonnement et Matière 
 والمادةاالشعاع 

3 R 3 
 خلفاوي فتحً

Khelfaoui Fethi 

Physique des matériaux 5 H 5 
 بلعكروم كرٌمة

Belakroum Karima 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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  واديالجامعة 
 

Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre 

de postes 

par option 

Type 

(H/R) 

Nombre 

de 

postes 

Responsable 

SPI MI Mathématiques 
Mathématiques 

Appliquées 
3 R 3 

  عبد الوهاب منصور

MANSOUR 

Abdelouahab 

  بسكرةجامعة 
 

Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 

postes par 

option 

Type 

(H/R) 

Nombre 

de postes 
Responsable 

SHS LLA 

Etude 

Linguistiques 

 لسانٌات تعلٌمٌة

Linguistique Didactique 
3 R 3 

 مالوي األمٌن

MELLAOUI Salah 

eddine 

Etude Littéraires 

 اللسانٌات واللغة العربٌة

Linguistique  

et Langue Arabe 

3 R 3 
 ربٌح عمار

REBIH Amar 

SPI ST 
 آلٌة

Automatique 

 آلٌة

Automatique 
3 H 3 

 مشموق  رٌحان

MECHKOUK 

Riahane 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

  خنشمةجامعة 
 

Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 

postes par 

option 

Type 

(H/R) 

Nombre 

de postes 
Responsable 

SPI ST 
 Génie des 

Procédés  

Génie des Procédés 

 et Environnement 

 طهندسة الطرائك والمحٌ

3 R 3 

BENOUNIS 

Messaoud 

  بن اونٌس مسعود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

  تممسانجامعة 
 

Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 

postes par 

option 

Type 

(H/R) 

Nombre 

de postes 
Responsable 

SV SNV 
Sciences 

Biologiques 

Ecologie et 

Environnement  
6 R 6 

STAMBOULI-

MEZIANE 

Hassiba 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

  سيدي بمعباسجامعة 
 

Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 

postes par 

option 

Type 

(H/R) 

Nombre 

de postes 
Responsable 

SV SNV 
Sciences de 

L’environnement  

Gestion, valorisation 

des ressources 

naturelles et 

développement durable  

3 R 3 TOUMI Fawzia 

SPI SM Physique 
Matériaux et 

développement durable  
3 R 3 RACHED Djamel  

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ
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  مستغانمجامعة 
 

Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre 

de postes 

par option 

Type 

(H/R) 

Nombre 

de postes 
Responsable 

SHS 

 

DSP 

 

Droit 

 

Droit privé 3 R 3 HITALA Maamar 

لانون المؤسسة والتنمٌة 

 المستدامة
3 R 3 

MAMOUNI 

Fatima Zohra 

 والتنمٌة للبٌئة الدولً المانون

 المستدامة
4 H 4 

BEKENNICHE 

Otmane 

Droit des affaires 4 R 4 FERHAT Hamou 

SPI ST 
Génie des 

Procédés 
Génie Chimique 4 R 4 KHELIFA Amine 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

  الشمفجامعة 
 

Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 

postes par 

option 

Type 

(H/R) 

Nombre 

de postes 
Responsable 

SPI SM PHYSIQUE 
Physique des 

Matériaux  
5 H 5 RACHED Habib 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

  2وىرانجامعة 
 

Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 

postes par 

option 

Type 

(H/R) 

Nombre 

de postes 
Responsable 

SHS 

DSP 

Droit ً6  المانون الجنائ R 6 العربً الشحط عبد المادر 

Sciences 

Politiques 

 طٌبً دمحم بلهاشً أمٌن H 4 4 حموق االنسان واألمن االنسانً

 صافو دمحم R 3 3 االدارة العامة والتنمٌة المحلٌة

SHS 
Sciences Sociales 

- Sociologie 

أنثروبولوجٌا )مدرسة 

 الدكتورالٌة(
6 R 6 ٌعالوي أحمد 

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

  سعيدةجامعة 
 

Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 

postes par 

option 

Type 

(H/R) 

Nombre de 

postes 
Responsable 

SHS 

 

DSP 

 

Droit 

 droit économique 4 R 4 
BENAHMED 

Hadj 

Droit pénal et 

relations pénales  
4 R 4 

NEGADI abd 

hafid 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 
 
 
 
 



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   121

 

 

  2014نوفمبر  23المؤرخ في  1140يعدل القرار رقم  ،2017أكتوبر  18 مؤرخ في 982قرار 
 المعدل ،الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن و ، 1988رس سنة ما 22الموافق  1408عام  شعبان 4المؤرخ في  60-88بمقتضى المرسوم رقم  -

 .منو 5السيما المادة  والمتمم، ، المعدلتنمية الطاقات المتجددةإنشاء مركز 
 2017 سنة غشت 17الموافق  1438عام ذي القعدة  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 2011ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عام  28خ في المؤر  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 13والذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة 
  .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .ذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمميال

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2014نوفمبر  23المؤرخ في  1140وبمقتضى القرار رقم  -
 .مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدل

 ررـــــيـق
 

، المعدل، والمذكور أعاله 2014نوفمبر  23المؤرخ في  1140تعدل المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 .................................. (بدون تغيير) ....................: ..........المادة األولى"
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة، كما يمي:

 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
 

 السيد سالمي مختار، ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيد مسعودي عبد هللا، ممثل عن الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد بن عروج مداني، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، -
 السيد بن زايد فوزي، ممثل عن الوزير المكمف بالطاقة، -
 يمة، ممثمة عن الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،السيدة خداش ن -
 السيدة قريشي مميكة فضيمة، ممثمة عن الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري"، -

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

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2017 أكتوبر 18 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2017أكتوبر  18مؤرخ في  983قرار رقم 
 الجمفة -لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشور

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .صة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّممالذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخا 2003
والمتضمن  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .إنشاء جامعة الجمفة، المعّدل والمتّمم
 2013نة   يناير س 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014جويمية  30المؤّرخ في  649وبموجل القرار رقم  -

 .لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الجمفة، المعّدل
 -جمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشوروبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالم -

 .2017جويمية  04الجمفة المؤّرخ في 
 

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
تّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى ، المعّدل والم2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشور
 .الجمفة

 -زيان عاشور الحقوق والعموم السياسية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 لمجدول الممحق بيذا القرار.الجمفة، وفقا 

الجمفة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة زيان عاشور :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 أكتوبر 17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاءال 2017أكتوبر  17المؤرخ في  983رقم  رارــق بالقـــممح
 الجمفة -المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشور

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم الحقوق  العقون ساعد 1
 عميد الكمية حمام دمحم 2
 نائل العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة   شاللي رضا 3
 نائل العميد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لحرش أسعد المحاسن 4
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 رئيس قسم الحقوق  بن الصادق أحمد 5
 رئيس قسم العموم السياسية  نوري النعاس 6
 ة لقسم الحقوق رئيس المجنة العممي بن حفاف إسماعيل 7
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم السياسية كاس عبد القادر 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم الحقوق  جمال عبد الكريم 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم العموم السياسية  زوامبية عبد النور 10
 األستاذية عن قسم العموم السياسية ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  الكر دمحم 11
 المساعدين ةممّثل عن األساتذ بن مصطفى عيسى 12
 المساعدين ةممّثل عن األساتذ بن يحي أبو بكر الصديق 13
 مدير مخبر بحث طعيبة أحمد 14
 مدير مخبر بحث سالمي عبد السالم 15
 مدير مخبر بحث طيبي عيسى 16
 مدير مخبر بحث معيزة عيسى 17
 مسؤولة المكتبة قاسم فتيحة 18

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2017أكتوبر  18قرار مؤرخ في 

 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة بسكـرة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006يمية سنة جو  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات االجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
دمات ، المتعمق بتسييـر الخ1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .االجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312معدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، ال
2003. 

ؤرخ ـم القـرار الوزاري المشتـرك المــ، يعـدل ويتم2016فيفري سنة  17القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ في بمقتضى  -
وقائمة اكقامات ، المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا 2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمـن التشكيمة النيائية ألعضاء لجنـة الخدمـات 2017سبتمبر سنة  10نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .االجتماعية لـدس مديرية الخدمات الجامعية بسكـرة
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 ررـــــيـق
 

 .اعية لدس مديرية الخدمات الجامعية بسكـرةتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتم المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: : 2المـادة 

 

 األعضاء الدائمون : 
 يعيش تمام يوسف، -03 شيشة دمحم عمي، -02 سعيدي بمقاسم، -01
 سقاي عبد السالم، -06 خميفة صالح الدين، -05 جباري مصطفى، -04
 خنيش عبد المجيد، -09 شرقي كمال، -08 كر الجمعي،سا -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 حنشي نادية، -03 بوزاىر دمحم ياسين، -02 زغيشي عبد القادر، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
الجامعية بسكـرة، بتنفيذ ىذا القـرار، الذي سينشـر في النشرة الرسمية لوزارة  يكمف السيـد مديـر الخدمات :4المادة 

 التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016جويمية  26المؤرخ في  887يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  19 مؤرخ في 984قرار رقم 
 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري،المعدل يحدد القائمة االسمية  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجل عام  11خ في المؤر  217-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .مميالذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث الع
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
ة الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدار  2016جويمية  26المؤرخ في  887وبمقتضى القرار رقم  -

 المدرسة الوطنية العميا لمري،المعدل.
 ررـــــيـق

 

والمذكور أعاله، كما  ، المعدل،2016جويمية  26المؤرخ في  887يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث  :2المادة 
 2017 أكتوبر  19 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المدرسة الوطنية العميا لمري  قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:واألعضاء المعين - 1 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي و البحث العممي، رئيسا عبادلية دمحم الطاىر  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو خنوف عز الدين -
 ل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،ممث عضو بولسان مولود -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو خضرون عمار -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو بوجمعة ميدي -
 مرانية،ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة الع عضو بوزيان دمحم الشريف -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عكوش عبدالمالك -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات، عضو جمعي احمد -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو مسكري دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو حميطوش موال -
 زير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.ممثل الو  عضو كسيرة دمحم -

 

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

  2016ديسمبر  24المؤرخ في  1780يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  19 مؤرخ في 985قرار رقم 
 الوطنية العميا لمتكنولوجياالمدرسة  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .الحكومة تعيين أعضاء نوالمتضم
 2009يناير سنة  20الموافق  1430محرم عام  23المؤرخ في  20-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .حيات وزير التعميم العالي والبحث العمميالذي يحدد صال
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي  2016ديسمبر  24المؤرخ في  1780وبمقتضى القرار رقم  -

 المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا.
 ررـــــيـق

 
 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2016ديسمبر  24المؤرخ في  1780يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة :2المادة 
 2017 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
 األعضاء المعينون: - 1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي و البحث العممي، رئيسا بن تميس عبد الحكيم -
 بالمالية،ممثل الوزير المكمف  عضو لعزيز فايد -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو محديد نورة -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو مصموح عصمان -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو عبيل كمال -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو بودوخة عبدالكريم باي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو يو عمربا -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عمواني أكرم -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة، عضو ركيس يسمين -
 والرقمنة، ممثمة الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات عضو راشدي نسيمة -
 ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل، عضو فنوح دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة، عضو بودوان يوسف -
 ممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية ، عضو جمعي سارة -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية. عضو مسكري دمحم  -

 

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

 2016أكتوبر  29المؤرخ في  1638يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  19مؤرخ في  986قرار رقم 
 س إدارة المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران.يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجم  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجل عام  11المؤرخ في  213-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمتضمن تحويل المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .زير التعميم العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات و 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
قائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي يحدد ال 2016أكتوبر  29المؤرخ في  1638وبمقتضى القرار رقم  -

 المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران.
 ررـــــيـق

، والمذكور أعاله، كما ىو 2016أكتوبر  29المؤرخ في  1638يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في :2المادة 
 2017 أكتوبر  19 فيحرر بالجزائر                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:واألعضاء المعين - 1 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 والبحث العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي رئيسا سعيدي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو لونيس دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو حمدي مصطفى -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو سمسوم عائشة -
 كداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح ا عضو بن ساسي قدور -
 ممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو عبد المومن اناس -
 ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل، عضو فنوح دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو عبد الكريم مصطفى -
 ير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،ممثمة الوز  عضو بعوش فتيحة ليمى -
 ممثمة الوزير المكمف بالثقافة، عضو دحماني نوال -
 ممثمة الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة. عضو جندر ايت عيسى رشيدة -

 

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

 2016أفريل  02المؤرخ في  193يعدل القرار رقم  2017أكتوبر  19مؤرخ في  987قرار رقم 
 العميا لألشغال العموميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية   

 

 ث العممي،إن وزير التعميم العالي والبح
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجل عام  11المؤرخ في  218-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ا لألشغال العمومية إلى مدرسة خارج الجامعةوالمتضمن تحويل المدرسة الوطنية العمي
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14وافق الم 1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016أفريل  2المؤرخ في  193وبمقتضى القرار رقم  -

 الوطنية العميا لألشغال العمومية.
 ررـــــيـق

 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد  2016أفريل  2المؤرخ في  193ل الجدول الممحق بالقرار رقم يعد المادة األولى:
 بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:وعضاء المعيناأل - 1 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا بن تميس عبدالحكيم  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو حسين دحمان -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بن مختار اليادي -
 كمف بالتكوين و التعميم المينيين، ممثمة الوزير الم عضو عمون اونيسة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو بوفطة ياسين -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو طكول حمودي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو معيوف سعيد -
 ممثمة الوزير المكمف باالشغال العمومية والنقل، عضو دحمون حميدة -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو نادري احمد -
 ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة. عضو لكحل ياسين -

 

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

 2016ماي  22المؤرخ في   466يعدل القرار رقم  ، 2017أكتوبر  19مؤرخ في  988قرار رقم 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمفالحة  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17لمرسوم الرئاسي رقم بمقتضى ا -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجل عام  11المؤرخ في  219-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .جامعةوالمتضمن تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج ال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24السيما المادة  انون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،الذي يحدد الق
الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016ماي  22المؤرخ في  466وبمقتضى القرار رقم  -

 الوطنية العميا لمفالحة.
 ررـــــيـق

 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد  2016ماي  22المؤرخ في  466يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 بالجدول الممحق بيذا القرار.

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

 2017 أكتوبر  19 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة. قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:واألعضاء المعين - 1 

 القطاع الصفة المقباالسم و 
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي و البحث العممي، رئيسا برزوق  بمقومان -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو لونيس دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو شالل عبد الرحمان -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين و التعميم المينيين،  عضو عودار نورالدين -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو قدوربن ساسي  -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو ظيار الطيل توفيق -
 ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات، عضو خوالد ليندة  -
 ثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،مم عضو عبد الكريم مصطفي -
 ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو قريشي حمانة فضيمة مميكة -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية. عضو بوقروة عمر -

 

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

 2016افريل  19المؤرخ في   274يعدل القرار رقم  ، 2017أكتوبر  19مؤرخ في  989قرار رقم 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لعموم البحر وتييئة الساحل  

 

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجل عام  11المؤرخ في  221-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .د الوطني لعموم البحر وتييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعةوالمتضمن تحويل المعي
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437ضان عام رم 9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016افريل  19المؤرخ في  274وبمقتضى القرار رقم  -

 العميا لعموم البحر وتييئة الساحل.
 ررـــــيـق

 

، والمذكور أعاله، كما ىو  2016افريل  19المؤرخ في  274يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

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

 2017 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 وتييئة الساحل المدرسة العميا لعموم البحر قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:واألعضاء المعين - 1 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا حميدي خميسي -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو مبربش ظريفة -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو تاوتي سمير -
 التعميم المينيين، ممثل الوزير المكمف بالتكوين و  عضو بولعوينات مولود -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو بن ساسي قدور -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو بونعارة بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو رياح دمحم لمين -
 ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات ، عضو ل طيل زوبيرعاج -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو الرحمان مجاىد عبد -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو حاج عيسى رؤوف -
 ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل، عضو قميل جياللي  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو عموان دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري. عضو لونيس سامية -

 

 "...............................................والباقي بدون تغيير..........................................."
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017أكتوبر  23مؤرخ في  1016قرار رقم 
 المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
، 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذي القعدة عام  20المؤرخ في  214-92وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدل والمتمم
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11رسوم التنفيذي رقم وبمقتضى الم -

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 

 ررـــــيـق
 

ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11من المرسوم التنفيذي رقم  21تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
سمية ألعضاء المجمس ، والمذكور أعاله، تحدد القائمة اال2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 العممي لمركز البحث العممي والتقني في التحميل الفيزيائية والكيميائية كما يأتي:
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 :بالىسبة لباحثي المركز 
 

 رئيسا، عاشور طربوش
  سماعين شمات
  رضوان شبول
  جييدة لراري 

  ليمية بودريش
  أمال بوجمعة
  نبيمة شريفي
  موسى سيايمي
  لياس رابحي

 

 لىسبة للباحثيه الخارجيه عه المركزبا: 
 

  جمال الدين أكرتش
  حكيم لونيسي

  أعمر باعمي وعمر
  حسين حسان

  يدلو  حمداوي 
 

 :بالىسبة للباحثيه الوطىييه المقيميه بالخارج 
 

  مقراني توىامي-
  سميمان دحاوي -
  أحمد ياسين جاح حاج أحمدب-
  فيصل لراشي-

 

 األعضاء بحكم القاوون: 
 

 مدير المركز خمدون  بشاري -
 مدير وحدة بحث رياض الجي-

 

 القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ىذا ينشر  :2المادة 
 2017 أكتوبر 23 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 جاراألستاذ طاىر ح                                                                                                           
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       2016أكتوبر  11المؤرخ في  1610يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  23مؤرخ في  1017قرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17ئاسي رقم بمقتضى المرسوم الر  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 10ا المادة الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيم
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 2010سبتمبر سنة  9الموافق 1431رمضان عام  30المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .منو 2المادة  اوالمتمم، السيم لوالمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعد

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2016أكتوبر  11المؤرخ في  1610وبمقتضى القرار رقم  -
  .المركز الجامعي بالبيض

 ررـــــيـق
 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2016أكتوبر  11في المؤرخ  1610يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 أكتوبر  23 فيجزائر حرر بال                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا عةالعباسي بوجم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بن سعيد دمحم -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو مراح عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو تاج الدين دمحم -
 المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، ممثل السمطة عضو درويش رمضان -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، عضو سعداوي عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدل، عضو سميمان محي الدين -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة و المناجم، عضو خشيبة مصطفى -
 التجارة ،ممثل الوزير المكمف ب عضو مشاشو عيسى -
 ممثل الوالي. عضو عميري دمحم -

 

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

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017أكتوبر  23 مؤرخ في 1018 قرار رقم
 2قسنطينة بجامعة  عمم النفس وعموم التربية مجمس كمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 39و 37السيما المادتان  ، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،2003
 .منو
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، 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433 محرم عام 3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  .2قسنطينة جامعة  والمتضمن إنشاء

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

النفس عمم والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ، 2012نوفمبر 12 المؤرخ في 423 وبمقتضى القرار رقم -
 .2قسنطينة بجامعة وعموم التربية 

  

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكورأعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .2قسنطينةبجامعة  كمية عمم النفس وعموم التربيةألعضاء مجمس  اكسميةالقائمة 

في الجدول  ،2قسنطينة بجامعة  عمم النفس وعموم التربية كمية ألعضاء مجمس اكسميةتحدد القائمة  :2المادة
 الممحق ليذا القرار.

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

 2017 أكتوبر  23 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 ميوزير التعميم العالي والبحث العم                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2قسنطينة بجامعة  عمم النفس وعموم التربيةة أعضاء مجمس كمية قائم
 

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا لوكية الياشمي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية رواق حمودي -
 عمم النفسقسم  رئيس بوسنة زىير عبد الوافي -
 عموم التربيةقسم ة رئيس عيادة مسعودة -
 مديرة مخبر رواق  عبمة -
 مدير مخبر قاس لونيسأو  -
 مدير مخبر نيني دمحم نجيل -
 عموم التربية ممثل منتخل عن األساتذة لقسم حسيني دمحم أوبمقاسم -
 عمم النفس ممثل منتخل عن األساتذة لقسم بن عبد الرحمان الطاىر -
 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين شكاي بدر الدين -
 المساعدينممثل منتخل عن األساتذة  بوالقمإل  دمحم -
 عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات ةمنتخب ةممثم عفاق  مسعودة -
 ممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات بميمان  ابراىيم -
 لقسم عمم النفس الطمبةممثل منتخل عن  صديقي عبد الحميم -
 لقسم عموم التربية طمبةالعن  ةمنتخب ةممثم بومرداس فاطمة الزىراء -

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء،2017أكتوبر  23 مؤرخ في 1019 قرار رقم
 2قسنطينة بجامعة  وعموم التسيير العموم االقتصادية والتجاريةمجمس كمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2017ايو سنة م 25الموافق  1438عام  شعبان 28المؤرخ في  180-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .المتممتعيين أعضاء الحكومة،  والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 39و 37السيما المادتان  ، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،2003
 .منو

، 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433 محرم عام 3المؤرخ في  401-11المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -
  .2قسنطينة والمتضمن إنشاء جامعة 

 ،2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث 

العموم والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ، 2012أكتوبر 24 المؤرخ في 352 وبمقتضى القرار رقم -
 .2قسنطينة بجامعة  االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 
 

 ررـــــيـق
 

الثانية عام جمادس  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .2قسنطينة بجامعة  كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييرألعضاء مجمس  اكسميةالقائمة 

  2قسنطينةبجامعة  ية والتجارية وعموم التسييرالعموم االقتصاد كمية ألعضاء مجمس اكسميةتحدد القائمة  :2المادة 
 في الجدول الممحق ليذا القرار.

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

 2017 أكتوبر 23 فيائر حرر بالجز                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2قسنطينة بجامعة  وعموم التسيير العموم االقتصادية والتجاريةقائمة أعضاء مجمس كمية 
 

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا عبد النور موساوي  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بوعشة  مبارك -
 العموم االقتصاديةقسم  رئيس سحنون  دمحم -
 عموم التسييرقسم  رئيس دىان دمحم -
 العموم التجارةرئيس قسم  بن رمضان العربي -
 مدير مخبر بن  تركي عز الدين -
 مدير مخبر بن حسين ناجي  -
 العموم االقتصادية منتخل عن األساتذة لقسمممثل  سحنون محمود -
 العموم االقتصادية ممثل منتخل عن األساتذة لقسم روابإل  عبد الباقي -
 العموم التسيير ممثل منتخل عن األساتذة لقسم مرازقة  صالإل -
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 لعموم التسيير ممثل منتخل عن األساتذة لقسم قريشي دمحم الصالإل -
 العموم التجارية ساتذة لقسمممثل منتخل عن األ بعموج بوالعيد -
 العموم التجارية ممثل منتخل عن األساتذة لقسم بوداح عبد الجميل -
 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين زواش زىير -
 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين لوصيف عمار -
 ممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات مشيش  السعيد -
 ممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات ر توفيقعميو  -
 لقسم العموم االقتصادية الطمبةممثل منتخل عن  صويحيني زيد العابدين -
 لقسم عموم التسيير الطمبةممثل منتخل عن  فرحات عبد الكريم -
 لقسم العموم التجارية الطمبةممثل منتخل عن  بمعايد اديل -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017أكتوبر  23 مؤرخ في 1020 قرار رقم
 2قسنطينةبجامعة  التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصالمجمس كمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة غشت  17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 39و 37السيما المادتان  ، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،2003
 .منو

، 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433 محرم عام 3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  .2قسنطينة والمتضمن إنشاء جامعة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .لعالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميم ا

التكنولوجيات والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ، 2012نوفمبر  12 المؤرخ في 421 وبمقتضى القرار رقم -
 .2قسنطينة بجامعة  الحديثة لممعمومات واالتصال

 

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية عام  24ي المؤرخ ف 279-03من المرسوم التنفيذي رقم  39تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى: 
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .2قسنطينة بجامعة  كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصالألعضاء مجمس  اكسميةالقائمة 

 2قسنطينةبجامعة  لوجيات الحديثة لممعمومات واالتصالالتكنو  كمية ألعضاء مجمس اكسميةتحدد القائمة  :2المادة 
 في الجدول الممحق ليذا القرار.

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

 2017 أكتوبر 23 فيبالجزائر  حرر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .2قسنطينة بجامعة  التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصالقائمة أعضاء مجمس كمية 
 

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا حنون  الزايديس -
 المجمس العممي لمكمية ةرئيس مسيول سوىام -
 تكنولوجيات البرمجيات و نظم المعموماتقسم  رئيس معمري رمضان -
 عموم الحاسول و تطبيقاتوقسم  رئيس بعطوش دمحم شوقي -
 مدير مخبر بوفايدة محمود -
 مدير مخبر شيخي سميم -
 تكنولوجيات البرمجيات ونظم المعمومات األساتذة لقسم ممثل منتخل عن بن دمحم  دمحم -
 تكنولوجيات البرمجيات ونظم المعمومات ممثل منتخل عن األساتذة لقسم زعرور نصر الدين -
 عموم الحاسول وتطبيقاتو ممثل منتخل عن األساتذة لقسم بوزنادة مراد -
 وتطبيقاتو عموم الحاسول ممثل منتخل عن األساتذة لقسم العايل عبد السالم -
 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين صندلي  دمحم -
 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين لخشين رياض -
 ممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات كربوش أحمد -
 ممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات مقاري  ىشام -
 لقسم تكنولوجيات البرمجيات ونظم المعمومات الطمبةعن  ةمنتخب ةممثم مرير سعاد -
 لقسم عموم الحاسول وتطبيقاتو الطمبةممثل منتخل عن  عباسن  رضا -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017أكتوبر  23 مؤرخ في 1021 قرار رقم

 2قسنطينة بجامعة  واالجتماعية العموم اإلنسانيةمجمس كمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة غشت  17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424 جمادس الثانية عام 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 39و 37السيما المادتان  ، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،2003
 .منو

  2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433 محرم عام 3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  .2قسنطينة والمتضمن إنشاء جامعة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77–13مقتضى المرسوم التنفيذي رقم وب -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

العموم اكنسانية والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ، 2012أكتوبر  24 المؤرخ في 350 وبمقتضى القرار رقم -
 .2قسنطينة  اعيةواكجتم

 

 ررـــــيـق
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جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .2قسنطينةبجامعة  م اكنسانية واكجتماعيةكمية العمو ألعضاء مجمس  اكسميةالقائمة 

في الجدول  ،2قسنطينةبجامعة  العموم اكنسانية واكجتماعية كمية ألعضاء مجمس اكسميةتحدد القائمة  :2المادة 
 الممحق ليذا القرار.

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

 2017 أكتوبر  23 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2قسنطينة بجامعة  العموم اإلنسانية واإلجتماعيةكمية  قائمة أعضاء مجمس
 

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا خروف حميد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بخوش أحمد -
 التاريخقسم  رئيس مجاني بوبة -
 الفمسفةقسم  رئيس دحدوح رشيد -
 عمم اكجتماعقسم  رئيس زيان دمحم -
 ثاراألقسم ة رئيس باىرة نادية -
 مدير مخبر جصاص الربيع -
 مديرة مخبر مرابط اليامنة -
 مدير مخبر جميمي بوبكر -
 مدير مخبر فياللي كمال -
 مديرة مخبر قشي فاطمة الزىراء -
 مدير مخبر مذبوح لخضر -
 مدير مخبر وادفل دمحم -
 عمم اكجتماع ممثل منتخل عن األساتذة لقسم نصر يوسف  -
 عمم اكجتماع األساتذة لقسم ممثل منتخل عن بوودن عبد العزيز -
 الفمسفة ممثل منتخل عن األساتذة لقسم زروخي إسماعيل -
 الفمسفة ممثل منتخل عن األساتذة لقسم عصام عبد الحفيع -
 التاريخ عن األساتذة لقسم ةمنتخب ةممثم معاشي جميمة  -
 التاريخ عن األساتذة لقسم ةمنتخب ةممث بن حسين كريمة األخالق -
 األثار ممثل منتخل عن األساتذة لقسم الدينشعباني بدر  -
 األثار عن األساتذة لقسم ةمنتخب ةممثم سميماني سعاد -
 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين دريدي عز الدين -
 عن األساتذة المساعدين ةمنتخب ةممثم لبصير شيرزاد -
 خدماتممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال ال بمعموي حبيل -
 عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات ةمنتخب ةممثم بولفخاد ىدس -
 لقسم اكجتماع الطمبةممثل منتخل عن  بن غاشي عماد الدين -
 لقسم التاريخ الطمبةممثل منتخل عن  بطاش عبد الرحيم -
 لقسم الفمسفة  الطمبةممثل منتخل عن  بوزينة صالإل -
 لقسم األثار الطمبةمنتخل عن  ممثل بالرة عبد الرؤوف -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد ميام وشروط، 2017أكتوبر  23 مؤّرخ في 1022قرار رقم 
 جامعة التكوين المتواصللتحاق باال 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن  ،1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانون رقم  -

 .القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتمم
سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25في المؤرخ  243 -17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة 2017
 ،1990مايو سنة  26الموافق  1410عام  ذي القعدة 2المؤّرخ في  149-90وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 4السيما المادة  ،إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيميا وعممياوالمتضمن 
 ،1990مايو سنة  26الموافق  1410عام  ذي القعدة 2المؤّرخ في  150-90ضى المرسوم التنفيذي رقم وبمقت -

  .إنشاء مراكز التكوين المتواصلوالمتضمن 
، 1998ديسمبر سنة  7الموافق  1419شعبان عام  18المؤرخ في  412-98 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

زيادة  ،تجة عن الخدمات واألشغال التي تقوم بيا المؤسسات العموميةالذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات النا
 عمى ميمتيا الرئيسية.

 ،2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .والمتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 .الذي يحدد شرول االلتحاق بجامعة التكوين المتواصل 1994ديسمبر  28وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
الذي يحدد قائمة النشاطات  2013سبتمبر سنة  8الموافق  1434ذي القعدة عام  2مؤرخ في وبمقتضى القرار ال -

 .والخدمات واألشغال التي يمكن أن تقوم بيا جامعة التكوين المتواصل، زيادة عمى ميمتيا الرئيسية
 

 ررـــــيـق
 

ول االلتحاق بالتكوين العالي الذي ييدف ىذا القرار إلى تحديد ميام جامعة التكوين المتواصل وشر  المادة األولى:
 تضمنو.

 في مجال التكوين المتواصل تتولى جامعة التكوين المتواصل، ما يأتي: :2المادة 
 تطوير التكوين المتواصل بالتعاون مع المؤسسات والقطاعات المستخدمة، -
 عمى طمبيا.تنظيم دورات تحسين المستوس وتجديد التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة وذلك بناء  -

في مجال التكوين العالي تضمن جامعة التكوين المتواصل التكوين في الطور الثاني لتحضير شيادة  :3المادة 
 الماستر عن بعد.

 كما يمكنيا ضمان التكوين في الطور األول لتحضير شيادة الميسانس عن بعد.
ييمو في الطورين األول والثاني عن تحدد ميادين التكوين بجامعة التكوين المتواصل وكيفيات تنظيمو وتق

 بعد، بقرار من الوزير المكمف بالتعميم العالي.
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يمكن التسجيل لتحضير شيادة الطور األول عن بعد بجامعة التكوين المتواصل لممترشحين الحائزين  :4المادة 
 شيادة بكالوريا التعميم الثانوي أو شيادة أجنبية معترف بمعادلتيا.

لتسجيل لتحضير شيادة الطور الثاني عن بعد بجامعة التكوين المتواصل لممترشحين الحائزين يمكن ا: 5المادة 
 شيادة التدرج أو شيادة الطور األول أو شيادة أجنبية معترف بمعادلتيا. 

زيادة عمى الشرول المذكورة أعاله، يجل أن يكون المترشإل حائزا شيادة بكالوريا التعميم الثانوي أو شيادة 
 معترف بمعادلتيا. أجنبية

يوجو الطمبة المقبولون، حسل اختيارىم والمعايير البيداغوجية لمتسجيل، التي سوف تحدد من طرف  :6المادة 
 الوزير المكمف بالتعميم العالي.

في مجال تطوير وسائل ومناىج التكوين، تتولى جامعة التكوين المتواصل تطبيق كل المناىج واألساليل  :7المادة 
 اىا مالئمة، السيما استعمال تكنولوجيات اكعالم واالتصال في التعميم. التي تر 

تضمن جامعة التكوين المتواصل تكوين الطمبة المسجمين بانتظام لتحضير شيادة الدراسات الجامعية  :8المادة 
 التطبيقية، عند تاريخ صدور ىذا القرار، إلى غاية إنياء تكوينيم.    

والمذكور  1994ديسمبر سنة  28حكام المخالفة ليذا القرار، السيما القرار المؤرخ في تمغى جميع األ :9المادة 
 أعاله. 

، كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة التكوين المتواصل :10المادة 
 لعممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث ا

 2017 أكتوبر  23 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 والبحث العمميوزير التعميم العالي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الك المستخدمين يتضمن تجديد تشكيمة المجنة المركزية لمطعن الخاصة بأس 2017أكتوبر  23قرار مؤرخ في 
 اإلداريين، التقنيين، أعوان المصالح ومستخدمي دعم البحث لدى وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية، 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -
والمحدد لصالحيات وتشكيل وتنظيم وتسيير المجان  1984يناير  14المؤرخ في  10-84وم رقم وبمقتضى المرس -

 .المتساوية األعضاء
والمحدد لكيفيات تعيين ممثمي العمال عمى مستوس  1984يناير  14المؤرخ في  11-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المجان المتساوية األعضاء
والمتعمق بسمطة التعيين والتسيير اكداري  1990مارس  27المؤرخ في  99-90وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالنسبة لمموظفين وأعوان اكدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اكداري 
المتضمن القانون األساسي الخاص  2008يناير  19المؤرخ في  04-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .موظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتممبال
والمتضمن القانون األساسي الخاص  2008يناير  19المؤرخ في  05-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالعمال المينيين وسائقي السيارات والحجال
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والمتضمن القانون األساسي الخاص  2010مايو  05في المؤرخ  133-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعميم العالي

والمتضمن القانون األساسي الخاص  2011ديسمبر  26المؤرخ في  443-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .بالموظفين المنتمين ألسالك مستخدمي دعم البحث

والمتعمقة بتنظيم وتسيير المجان المتساوية األعضاء  1984جوان  26المؤرخة في  20وبمقتضى التعميمة رقم  -
 .ولجان الطعن

والمتعمق بمراقبة القرارات اكدارية المتعمقة  2006مايو  28/ك خ/م ع وع المؤرخ في 18وبمقتضى المنشور رقم  -
 .بإنشاء وتجديد وتشكيل المجان المتساوية األعضاء ولجان الطعن

 10-84من المرسوم رقم  23، والذي يوضإل كيفيات تطبيق المادة 1984أفريل  09القرار المؤرخ في  وبمقتضى -
 .الذي يحدد اختصاص المجان المتساوية األعضاء وتشكيميا وتنظيميا وعمميا 1984يناير  14المؤرخ في 

الخاصة بأسالك  والمتضمن تجديد المجنة المركزية لمطعن 2014جوان  17وبناء عمى القرار المؤرخ في  -
 .المستخدمين اكداريين، التقنيين، أعوان المصالإل

المتعمق بإعالن النتائج النيائية لالنتخابات الخاصة بممثمي  2017سبتمبر  10وبناء عمى المحضر المؤرخ في  -
 .أسالك المستخدمين اكداريين، التقنيين، أعوان المصالإل ومستخدمي دعم البحث في لجنة الطعن

 30المتضمن تمديد فترة المجنة إلى غاية  2017أفريل  05المؤرخ في  352إرسال م.ع.و.ع.إ.إ رقم  وبناء عمى -
 .2017سبتمبر 

المتضمن منإل موافقة عمى تجديد  2017أكتوبر  17المؤرخ في  1026وبناء عمى إرسال م.ع.و.ع.إ.إ رقم  -
 تشكيمة المجنة.

 ررـــــيـق
 

مركزية لمطعن الخاصة بأسالك المستخدمين اكداريين، التقنيين، أعوان تجدد تشكيمة المجنة ال المادة األولى:
 المصالإل ومستخدمي دعم البحث، طبقا لمجدول التالي:

 ممثمي اإلدارة ممثمي الموظفين الرقم
 األعضاء اإلضافيون  األعضاء الدائمون  األعضاء اإلضافيون  األعضاء الدائمون 

01 

 عبد القادر داشي
 ميندس رئيسي في

 لسكن والعمرانا
 بجامعة ورقمة

 سفيان كانوني
متصرف رئيسي بجامعة 

 2سطيف 

 العمجة بزيتوني
فرعية باكدارة  مديرة 

 المركزية

 عيسى مومن
 أمين عام مركز تنمية
 الطاقات المتجددة

 بوزريعة

02 
 شبيمة بوكرزازة

ميندس دولة في اكعالم 
 2ا لي بجامعة قسنطينة 

  عبد القادر جزار
لة في اكعالم ميندس دو 

 ا لي بجامعة الشمف

 فريد بوزيد
مدير فرعي باكدارة 

 المركزية

 العيد قمة
مدير فرعي لممستخدمين 

 2بجامعة سطيف 

03 

 دمحم زدام
مساعد المكتبات الجامعية 

 بجامعة أدرار

 حسان مزيان
 متصرف

 بجامعة البويرة

 سعيد عرابي
 أمين عام

المدرسة الوطنية العميا 
 ادن عنابةلممناجم والمع

 سعيد كردي
مدير فرعي لممستخدمين 

 بجامعة الشمف
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04 
  لخضر بوراس

ميندس دولة في اكعالم 
 ا لي بجامعة باتنة

  دمحم بن عبو
متصرف بالمدرسة الوطنية 
 المتعددة التقنيات وىران

  ياسين مخموف
مدير فرعي لممستخدمين 
 بجامعة التكوين المتواصل

 خالد شيدة
 أمين عام
 ارتجامعة تي

05 
 فريد دحماني
 متصرف رئيسي
 جامعة بجاية

 كمثوم باحمد
 متصرف رئيسي
 بجامعة بومرداس

 ابراىيم دحماني
 أمين عام

 جامعة المدية

 عبد المجيد بن عين السمن
 أمين عام

 جامعة برج بوعريريج

06 
 بالل بوزيدي

 متصرف بجامعة 
 3قسنطينة 

 أحمد مراد
 محاسل إداري 
 جامعة الجمفة

 نزاراناسماعيل ا
 مدير فرعي

 باكدارة المركزية

 الطاىر مزياني
 مدير فرعي لممستخدمين

 بالمدرسة العميا لألساتذة القبة

07 

 فائزة فركوس
 متصرف

 بجامعة تممسان

 سماح شبيرة
 متصرف رئيسي
 بجامعة سكيكدة

 نجية بوحدو
مديرة فرعية لممستخدمين 
بالديوان الوطني لمخدمات 

 الجامعية

 زوينة سوفي
 عام أمين

المدرسة الوطنية العميا 
 لمعموم الس|ياسية الجزائر

 

يترأس المجنة المركزية لمطعن السيدة بزيتوني العمجة، وينول عنيا في حالة حصول مانع السيد فريد  :2المادة 
 بوزيد، مدير فرعي.

 وات.( سن03، ولمدة ثالث )2017أكتوبر  01يسري مفعول ىذا القرار ابتداء من تاريخ  :3المادة 
يكمف السيد مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي  :4المادة 

 والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 23الجزائر في                                                                                                         

 األمين العام                                                                                                                  
 لح الدينصاأدمحم دمحم صديقي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تجديد تشكيمة المجنة المركزية لمطعن الخاصة بأسالك المستخدمين  2017أكتوبر  23قرار مؤرخ في 

 اإلداريين، التقنيين، أعوان المصالح ومستخدمي دعم البحث لدى وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 

 ي والبحث العممي،إن وزير التعميم العال
 والمتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية، 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -
والمحدد لصالحيات وتشكيل وتنظيم وتسيير المجان  1984يناير  14المؤرخ في  10-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المتساوية األعضاء
والمحدد لكيفيات تعيين ممثمي العمال عمى مستوس  1984يناير  14ؤرخ في الم 11-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المجان المتساوية األعضاء
والمتعمق بسمطة التعيين والتسيير اكداري  1990مارس  27المؤرخ في  99-90وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .سسات العمومية ذات الطابع اكداري بالنسبة لمموظفين وأعوان اكدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤ 
المتضمن القانون األساسي الخاص  2008ماي  03المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
والمتضمن القانون األساسي الخاص  2008ماي  03المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الباحثباالستاذ 
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والمتضمن القانون األساسي الخاص  2008ماي  03المؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .بالباحث الدائم

والمتعمقة بتنظيم وتسيير المجان المتساوية األعضاء  1984جوان  26المؤرخة في  20وبمقتضى التعميمة رقم  -
 .ولجان الطعن

والمتعمق بمراقبة القرارات اكدارية المتعمقة بإنشاء  2006مايو  28في  /ك خ/م ع وع18وبمقتضى المنشور رقم  -
 .وتجديد وتشكيل المجان المتساوية األعضاء ولجان الطعن

 10-84من المرسوم رقم  23، والذي يوضإل كيفيات تطبيق المادة 1984أفريل  09وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 .المجان المتساوية األعضاء وتشكيميا وتنظيميا وعممياالذي يحدد اختصاص  1984يناير  14المؤرخ في 

والمتضمن تجديد المجنة المركزية لمطعن الخاصة بأسالك األساتذة  2014جوان  17وبناء عمى القرار المؤرخ في  -
 .الباحثين الجامعيين، األساتذة االستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين

المتعمق بإعالن النتائج النيائية لالنتخابات الخاصة بممثمي  2017مبر سبت 10وبناء عمى المحضر المؤرخ في  -
 .أسالك االساتذة الباحثين الجامعيين، االساتذة االستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين في لجنة الطعن

 30غاية  المتضمن تمديد فترة المجنة إلى 2017أفريل  05المؤرخ في  352وبناء عمى إرسال م.ع.و.ع.إ.إ رقم  -
 .2017سبتمبر 

المتضمن منإل موافقة عمى تجديد  2017أكتوبر  17المؤرخ في  1026وبناء عمى إرسال م.ع.و.ع.إ.إ رقم  -
 تشكيمة المجنة.

 ررـــــيـق
تجدد تشكيمة المجنة المركزية لمطعن الخاصة بأسالك األساتذة الباحثين الجامعيين، االساتذة  المادة األولى:

 امعيين والباحثين الدائمين، طبقا لمجدول التالي:االستشفائيين الج

 ممثمي اإلدارة ممثمي الموظفين الرقم
 األعضاء اإلضافيون  األعضاء الدائمون  األعضاء اإلضافيون  األعضاء الدائمون 

01 
 ياسين ربوح

 أستاذ محاضر قسم "ل"
 جامعة ورقمة

 عبد القادر بمعيد عقيل
 أستاذ محاضر قسم "أ" 

 ميانةجامعة خميس م

 قاسم أمير داودي
 مدير الموارد البشرية

 مسعود ختال
 مدير فرعي

 باكدارة المركزية

02 

 دمحم أمين بوزار
 أستاذ مساعد قسم "أ"

 جامعة بشار

 عبد الرحيم عزاب
 أستاذ محاضر قسم "أ"

 2جامعة سطيف 

 العمجة بزيتوني
 مديرة فرعية

 باكدارة المركزية

 كمال كسوس
عميا لمعموم أمين عام المدرسة ال

االقتصادية والتجارية وعموم 
 التسيير عنابة

03 

 عمر بن شريك
 أستاذ محاضر قسم "أ"

 جامعة الجمفة

 وسيل صولي
 أستاذ محاضر قسم "أ"

المدرسة الوطنية المتعددة 
 التقنيات قسنطينة

 سمير كيشر
 مدير فرعي

 باكدارة المركزية

 طالب أحمد فرحات 
 مدير فرعي لممستخدمين

 1بميدة جامعة 
 

04 

 اليام قيطوني
 أستاذة محاضرة قسم "أ"

 جامعة تممسان

 فاتح مبارك أودينة
 اذ محاضر قسم "أ"تأس

 جامعة سكيكدة

 ياسين مخموف
 مدير فرعي لممستخدمين

جامعة التكوين 
 المتواصل

 شريف بوعمود
مدير فرعي لممستخدمين جامعة 

 1قسنطينة 
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05 

 لطيفة عبو
 اذة محاضرة قسم "أ"تأس

 عة تممسانجام

 نور الدين محرز
 أستاذ محاضر قسم "ل"
 جامعة سوق أىراس

 سعيد عرابي
 أمين عام

 المدرسة الوطنية العميا
 لممناجم والمعادن عنابة

 عبد المجيد بن عين السمن
 أمين عام

 جامعة برج بوعريريج

06 

 أحمد حجاج
 أستاذ

 جامعة بومرداس

 أحمد قصاب
 أستاذ محاضر قسم "ل"

ية المتعددة المدرسة الوطن
 التقنيات وىران

 نصر الدين تيفورة
 أمين عام كمية الطل

 1جامعة الجزائر 

 بشير كردي
 أمين عام
 جامعة تبسة

07 
 حميمي بن شرفي

 أستاذ محاضر قسم "ل"
 جامعة الشمف

 عابد بوىادي
 أستاذ

 جامعة تيارت

 إبراىيم دحمان
 أمين عام

 جامعة المدية

 زوينة سوفي
طنية العميا أمين عام المدرسة الو 

 لمعموم السياسية الجزائر
 

يترأس المجنة المركزية لمطعن السيد قاسم أمير داودي، وينول عنو في حالة حصول مانع السيدة بزيتوني  :2المادة 
 العمجة، مديرة فرعية،

 ( سنوات.03، ولمدة ثالث )2017أكتوبر  01يسري مفعول ىذا القرار ابتداء من تاريخ  :3المادة 
يكمف السيد مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي  :4 المادة

 والبحث العممي.
 2017أكتوبر  23الجزائر في                                                                                                         

 األمين العام                                                                                                                  
 صالح الدينأدمحم دمحم صديقي                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن ، 2017أكتوبر  24مؤرخ في  1023قرار رقم 

 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في 59-75وبمقتضى األمر رقم  -

 .مل والمتمّ جاري، المعدّ القانون الت
والمتضمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -

 .منو 14مكرر 43إلى  1مكرر 43السيما المواد  م،ل والمتمّ القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعدّ 
 2017سنة أوت  20 الموافق 1436رجل عام  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
الذي يحدد  2013 يناير 30الموافق  ربيع األول عام 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين  حددالذي ي 2016 سنة أكتوبر 30المؤرخ في  1614رقم وبمقتضى القرار  -

 .وتشكيمتيا وسيرىا العالي
صالحيات المجنة المكمفة بدراسة طمبات حدد الذي ي 2017أبريل سنة  05المؤرخ في  375رقم وبمقتضى القرار  -

 .رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي دفتر شرول تسميم
 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي دفتر شرول تسميمطمبات بناءا عمى قرار المجنة المكمفة بدراسة  -

 .  2017جويمية  27المنعقدة بتاريخ 
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 ررـــــيـق
 
 
 
 
 

 1419الحجة عام  وذ 18المؤرخ في  05-99القانون رقم من  1مكرر 43المادة ألحكام  تطبيقا :لىالمادة األو 
منإل رخصة إنشاء  ور أعاله، ييدف ىذا القرار إلىوالمذك مل والمتمّ ، المعدّ 1999أبريل سنة  4الموافق 

 .مؤسسة خاصة لمتكوين العالي
تسّمم الرخصة إلى السيد بن عبد السالم براىيم بصفتو مؤّسسا، كنشاء المعيد الدولي لممناجمانت  :2المادة 

 الجزائر. -16002الشراقة  -إقامة السطوح- 14والتطوير، الكائن بمسكن رقم 
أعاله، بضمان تكوينات عميا مينية  2لممعيد الدولي لممناجمانت والتطوير المشار إليو في المادة يرخص  :3المادة 

 في الميسانس والماستر في الشعل والتخصصات المحددة في ممحق ىذا القرار. 
ء المشار إليو أعاله، يسري مفعول رخصة إنشا 2017 أكتوبر 30المؤرخ في  1614رقم مقرار تطبيقا ل :4المادة 

 .2018-2017المعيد الدولي لممناجمانت والتطوير لمدة ثالث سنوات ابتداء من السنة الجامعية 
يجل عمى مؤّسس المعيد الدولي لممناجمانت والتطوير تقديم نسخة عن السجل التجاري ونسخة عن  :5المادة 

 30المؤرخ في  1614رقم لقرار من ا 28و 3-9الكفالة البنكية طبقا لمشرول المحددة في المادتين 
 المذكور أعاله. 2017 أكتوبر

 ( أشير ابتداء من تاريخ استالم ىذا القرار.03ىذا األجل أكثر من ثالثة )تعدس يال يمكن أن 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المعيد الدولي لممناجمانت والتطوير، كل فيما يخصو،  :6المادة 

 .التعميم العالي والبحث العمميلذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة بتطبيق ىذا القرار ا
 2017 أكتوبر  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ممحق

 لممناجمانت والتطوير دوليمعيد الال
 نيداالمي اتالتكوين عو الفر  اتالتخصص

 ليسانس

عموم اقتصادية، 
 التسيير وعموم تجارية

 إدارة أعمال عموم التسيير
 تسيير المؤسسات -

 محاسبة ماليةعموم 
 ليةما -محاسبة  -

 تسويق عموم تجارية
 بيع -تسويق  -

 ماستر

 تدقيق -محاسبة   عموم التسيير
 مراقبة –محاسبة   -تدقيق     -

 تسويق ماليةعموم 
 تسويق واتصال -

 إدارة أعمال عموم تجارية
 إدارة أعمال  المؤسسات -

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن ، 2017 أكتوبر 24مؤرخ في  1024قرار رقم 
 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في 59-75وبمقتضى األمر رقم  -

 .مل والمتمّ القانون التجاري، المعدّ 
والمتضمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419حجة عام ذي ال 18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -

 .منو 1مكرر 43السيما المواد  م،ل والمتمّ القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعدّ 
 2017سنة أوت  20 الموافق 1436رجل عام  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
الذي يحدد  2013 يناير 30الموافق  ربيع األول عام 18المؤرخ في  77-13م التنفيذي رقم وبمقتضى المرسو  -

 .صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين  حددالذي ي 2016 سنة أكتوبر 30المؤرخ في  1614رقم وبمقتضى القرار  -

 .وتشكيمتيا وسيرىا العالي
صالحيات المجنة المكمفة بدراسة طمبات حدد الذي ي 2017أبريل سنة  05المؤرخ في  375رقم  وبمقتضى القرار -

 .رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي دفتر شرول تسميم
 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي دفتر شرول تسميمبناءا عمى قرار المجنة المكمفة بدراسة طمبات  -

 .  2017ية جويم 27المنعقدة بتاريخ 
 

 ررـــــيـق
 

 
 
 

 1419الحجة عام  وذ 18المؤرخ في  05-99القانون رقم من  1مكرر 43المادة ألحكام  تطبيقا :لىالمادة األو 
منإل رخصة إنشاء  والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى مل والمتمّ ، المعدّ 1999أبريل سنة  4الموافق 

 .مؤسسة خاصة لمتكوين العالي
شارع دمحم  30، الكائن بــــ النور يدمعسّمم الرخصة إلى السيد كسوم مراد بصفتو مؤّسسا، كنشاء ت :2المادة 

 . 9000البميدة  -بوضياف
أعاله،  بضمان تكوينات عميا مينية في الميسانس والماستر  2المشار إليو في المادة  النور يرخص لمعيد :3المادة 

 ا القرار. في الشعل والتخصصات المحددة في ممحق ىذ
المشار إليو أعاله، يسري مفعول رخصة إنشاء  2017 أكتوبر 30المؤرخ في  1614رقم مقرار تطبيقا ل :4المادة 

 .2018-2017لمدة ثالث سنوات ابتداء من السنة الجامعية  النور يدمع
نكية طبقا لمشرول تقديم نسخة عن السجل التجاري ونسخة عن الكفالة الب النور يدمعيجل عمى مؤّسس : 5المادة 

 المذكور أعاله. 2017 أكتوبر 30المؤرخ في  1614رقم لقرار من ا 28و  3-9المحددة في المادتين 
 ( أشير ابتداء من تاريخ استالم ىذا القرار.03ىذا األجل أكثر من ثالثة )تعدس يال يمكن أن 

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي النور يدمعيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :6المادة 
 .التعميم العالي والبحث العمميسينشر في النشرة الرسمية لوزارة 

 2017 أكتوبر 24 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ممحق 
 النور يدمع

 

 نيداالمي اتالتكوين عو الفر  اتالتخصص

 لغات أجنبيةو آداب  ليسانس

 تعميمية - لغة إنجميزية
 أدل -

 تعميمية - لغة فرنسية
 أدل -

 لغة إيطالية
 تعميمية -
 أدل -
 حضارة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن ، 2017أكتوبر  24مؤرخ في  1025قرار رقم 

 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ن والمتضم 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في 59-75وبمقتضى األمر رقم  -

 .مل والمتمّ القانون التجاري، المعدّ 
والمتضمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -

 .منو 1مكرر 43السيما المواد  م،ل والمتمّ القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعدّ 
 2017سنة أوت  20 الموافق 1436جل عام ر  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
الذي يحدد  2013 يناير 30الموافق  ربيع األول عام 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين  حددالذي ي 2016 سنة أكتوبر 30المؤرخ في  1614رقم وبمقتضى القرار  -

 .وتشكيمتيا وسيرىا العالي
صالحيات المجنة المكمفة بدراسة طمبات حدد الذي ي 2017أبريل سنة  05المؤرخ في  375رقم وبمقتضى القرار  -

 .رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي دفتر شرول تسميم
 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي دفتر شرول تسميممبات بناءا عمى قرار المجنة المكمفة بدراسة ط -

 .  2017جويمية  27المنعقدة بتاريخ 
 

 ررـــــيـق
 
 
 
 

 1419الحجة عام  وذ 18المؤرخ في  05-99القانون رقم من  1مكرر 43المادة ألحكام  تطبيقا :لىالمادة األو 
تسميم رخصة  أعاله، ييدف ىذا القرار إلى والمذكور مل والمتمّ ، المعدّ 1999أبريل سنة  4الموافق 

 .إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي
بالجزائر، كائن بتعاونية نت امعيد المناجمزرورو دمحم بصفتو مؤّسسا، كنشاء  تسّمم الرخصة إلى السيد  :2المادة 

 الجزائر.      16078بئر مراد الرئيس  -ا مال
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في الشعل  لجزائر بضمان تكوينات عميا مينية في الميسانس والماستربانت امعيد المناجميرخص ل :3المادة 
 والتخصصات المحددة في ممحق ىذا القرار. 

المشار إليو أعاله، يسري مفعول رخصة إنشاء  2017 أكتوبر 30المؤرخ في  1614رقم مقرار تطبيقا ل :4المادة 
 .2018-2017الجامعية  بالجزائر لمدة ثالث سنوات ابتداء من السنةنت امعيد المناجم

بالجزائر تقديم نسخة من السجل التجاري ونسخة من الكفالة البنكية نت امعيد المناجميجل عمى مؤّسس : 5المادة 
 2017 أكتوبر 30المؤرخ في  1614رقم لقرار من ا 28و 3-9طبقا لمشرول المحددة في المادتين 

 المذكور إليو أعاله.
 ( أشير ابتداء من تاريخ استالم ىذا القرار.03ثر من ثالثة )ىذا ا جل أكتعدس يال يمكن أن 

بالجزائر، كل فيما يخصو، بتطبيق نت امعيد المناجميكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :6المادة 
 .التعميم العالي والبحث العمميىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة 

 2017 أكتوبر  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق 
 بالجزائرنت ااجممعيد المن

 نيداالمي اتالتكوين عو الفر  اتالتخصص

عموم اقتصادية،  ليسانس
 التسيير وعموم تجارية

 عموم التسيير

 تسويق -
 نت امناجم -
 محاسبة ومالية -

عموم اقتصادية،  ماستر
 التسيير وعموم تجارية

 تسويق -
 نتامناجم -
 المشروع نتامناجم  -
 مالية -محاسبة  -تدقيق  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015فيفري  3المؤرخ في  40يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  24مؤرخ في  1026قرار رقم 

 ة التكنولوجيات المتطورة، المعدلالذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمي
 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
المتضمن و ، 1988مارس سنة  22الموافق  1408عام  شعبان 4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوم رقم  -

 .منو 5السيما المادة  والمتمم، ، المعدلتنمية التكنولوجيات المتطورةإنشاء مركز 
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  وبمقتضى -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13فيذي رقم وبمقتضى المرسوم التن -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2015فيفري  3المؤرخ في  40وبمقتضى القرار رقم  -
 .لتنمية التكنولوجيات المتطورة، المعد

 ررـــــيـق
 

، والمذكور أعاله وتحرر ل، المعد2015فيفري  3المؤرخ في  40تعدل المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:
 كما يأتي:

 ، ..........................(..........بدون تغيير................).........: .......المادة األولى"
 تنمية التكنولوجيات المتطورة، كما يمي:مركز مجمس إدارة تحدد القائمة االسمية ألعضاء 
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة

 ، ممثمة الوزير  المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،رئيسا،زعاتري شابو أمال السيدة -
 ، ممثمة عن الوزير المكمف بالمالية،أبركان مميكةالسيدة  -
 اع الوطني،، ممثل عن وزير الدفنويصر مرادالسيد  -
 والتكنولوجيات والرقمنة، ة، ممثمة عن الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكيراشدي نسيمةالسيدة  -
 بالصناعة والمناجم، ف، ممثل عن الوزير المكمبوديسة كمالالسيد  -
 بالتكوين والتعميم المينيين، ف، ممثل عن الوزير المكمريابي زاكي زىيرالسيد  -
 ، ممثمة عن المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقيا،عويمر عتيقةة السيد -
 ، ممثمة عن اتصاالت الجزائر.طالحي نرجسالسيدة  -

 : األعضاء اآلخرين
 / مدير المركز،     جريدان ياسينالسيد   -
 / رئيس المجمس العممي،     عمارة الياشمي  السيد -
 ،/ مدير وحدة بحث          توام الطاىرالسيد  -
 / مدير وحدة بحث.         بنية حاج دمحمالسيد  -

 

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

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2017 أكتوبر 24 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017أكتوبر  24مؤرخ في  1027قرار رقم 

 يقية بتممسانمجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2017مايو سنة  25الموافق  1438عام  شعبان 28المؤرخ في  180-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   149

 

 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .منو 24الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 

فبراير سنة  15الموافق   1438جمادس االولى عام  18المؤرخ في  82-17وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
رسة عميا في العموم والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتنممسان، الى مد 2017

 .منو 4السيما المادة  التطبيقية،
 ررـــــيـق

 

 1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16من المرسوم التنفيذي رقم  24تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان. مجمس

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان طبقا لمجدول  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2017 أكتوبر  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسانقائمة أ

 األعضاء المعينون: - 1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا جعفور مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بيمولي دمحم ىشام  -
 ة المكمفة بالتربية الوطنية،ممثل الوزير  عضو عميرة كريم  -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو زدور دمحم ابراىيم حفيظة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري. عضو قدوري أبو األرباح -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو بمعربي دمحم أمين -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو بيبي موسى -
 ممثل عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بتممسان، عضو ربيعي دمحم -
 ممثل عن مجمع خربوش  بتممسان،  عضو خربوش رشيد -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 حضيري،ممثل منتخل عن األساتذة لقسم التكوين الت عضو قازي تاني نبيل -
 ممثل منتخل عن األساتذة الباحثين لقسم الطور الثاني، عضو فرواني عبد الكريم -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين، عضو مميكي فؤاد -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين، عضو بن منصور سيد أحمد -
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 تقنيين وعمال الخدمات،ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين وال عضو بقدور فيصل -
 ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو بن عبدهللا سمير -
 ممثل منتخل عن الطمبة، عضو عقادي رضا -
 ممثمة منتخبة عن الطمبة. عضو بن أحمد فاطمة الزىراء نور اليدس -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016افريل  02المؤرخ في  191يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  24مؤرخ في  1028قرار رقم 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17 الموافق 1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2008ابريل  سنة  9الموافق  1429ربيع الثاني عام  3المؤرخ في  116-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو. 4والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعدل والمتمم،السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رق -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24يا،السيما المادة الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العم
الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016أفريل  02المؤرخ في  191وبمقتضى القرار رقم  -

 الوطنية العميا لممناجمنت.
 ررـــــيـق

 

ا ىو ، والمذكور أعاله، كم2016افريل   02المؤرخ في  191يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 أكتوبر 24 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة  االسم والمقب

 عميم العالي والبحث العممي،ممثل الوزير المكمف بالت رئيسا شريط رابإل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بشاغة مولود -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عبدالرحيمبجادي  -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو سمسوم عائشة -
 ة واكصالح اكداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومي عضو نزيد يوسفي دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو  بوطغان ميدي -
 ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل ، عضو  طمعة فاروق  -
 ممثمة الوزير المكمف بالسياحة والصناعة التقميدية، عضو قيرال كريمة -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو  بوسحابة عمارة -
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 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، وعض  عرابة لخضر -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو بن حورية جمال -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو  بمعياضي سعيد -
 ،والتكنولوجيات والرقمنةيد المواصالت السمكية والالسمكية ممثل الوزيرة المكمفة بالبر  عضو حسيني حاتم -
 ممثمة الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة، ضوع بميوان نشيدة -
 ممثل مجمع تونيك لمصناعة، عضو مرزوق مصطفى -
 ممثل اليانس لمتامينات، عضو خميفاتي حسان  -
 ممثل المتعامل العمومي موبيميس، عضو حبيل دمحم -
 ممثل شركة سونمغاز. عضو راحم احمد -

 

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

 ألعضـاءيحدد القائمة االسمية ، 2017أكتوبر  30 مؤرخ في 1029قرار رقم 
 تممسان -بالمركز الجامعي لمغنية لمعيد العموم والتكنولوجيا المجمس العممي

 

 لتعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ا
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .كز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهالذي يحدد ميام المر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016أبريل سنة  11ق المواف 1437رجل عام  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمتضمن إنشاء مركز جامعي بمغنية بوالية تممسان
 -وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لمغنية -

 .2017سبتمبر  28تممسان المؤّرخ في 
 ررـــــيـق

 

 1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذي رقم  38تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 تممسان. -المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لمغنية
 -ء المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لمغنيةتحدد القائمة االسمية ألعضا :2المادة 

 تممسان، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
تممسان، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي لمغنية :3المادة 

 ة لمتعميم العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمي
 2017 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ألعضـاءيحدد القائمة االسمية  الذي 2017أكتوبر  30المؤرخ في  1029ممحق بالقرار رقم 
 تممسان -بالمركز الجامعي لمغنية المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 دأستاذ، رئيس المجمس العممي لممعي ىواري أحمد 1
 مديرة المعيد سي عبد القادر حياة 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بممختار عز الدين 3
 رئيسة قسم الري  شواو فتيحة 4
 أستاذة محاضرة قسم "ل" داري خيرة 5
 أستاذة محاضرة قسم "ل" عين السبع نبيمة 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" فضيل دمحم أألمين 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" شعشوع منيرة 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" النباتي فاطمة الزىراء 9
 أستاذة مساعدة قسم "ل" كنيش آسية 10
 أستاذة مساعدة قسم "ل" بن منصور خديجة 11
 مسؤولة مكتبة المعيد نياري مريم  12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2017أكتوبر  30 مؤرخ في 1030قرار رقم 

 تممسان -بالمركز الجامعي لمغنية لمعيد الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .ّمن تعيين أعضاء الحكومةوالمتض
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2013ر سنة يناي 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016أبريل سنة  11الموافق  1437رجل عام  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمتضمن إنشاء مركز جامعي بمغنية بوالية تممسان
يد الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعي وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمع -

 .2017سبتمبر  27تممسان المؤّرخ في  -لمغنية
 ررـــــيـق

 

 1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذي رقم  38تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
ديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تح2005غشت سنة  16الموافق 

 تممسان. -المجمس العممي لمعيد الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعي لمغنية
 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعي لمغنية :2المادة 

 تممسان، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   153

 

 

تممسان، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي لمغنية :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2017أكتوبر  30المؤرخ في  1030ممحق بالقرار رقم 
 تممسان -بالمركز الجامعي لمغنية المجمس العممي لمعيد الحقوق والعموم السياسية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجمس العممي لممعيد جزول صالإل 1
 مدير المعيد بوزيدي إلياس 2
 لطمبةمدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة با طالل دمحم كريم 3
 رئيسة قسم الحقوق  المر سيام 4
 أستاذ محاضر قسم "ا" ىاممي دمحم 5
 أستاذة محاضرة قسم "ل" ميساوي حنان 6
 أستاذة محاضرة قسم "ل" بن عزوز فتيحة 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" باعزيز أحمد 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بممختار سعاد 9
 "ل" أستاذة مساعدة قسم قارة تركي إليام 10
 مسؤول مكتبة المعيد لكحل حسين 11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2017أكتوبر  30 مؤرخ في 1031قرار رقم 

 تممسان -بالمركز الجامعي لمغنية المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .وسيرهالذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016أبريل سنة  11الموافق  1437رجل عام  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .مركز جامعي بمغنية بوالية تممسانوالمتضمن إنشاء 
 -وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد ا دال والمغات بالمركز الجامعي لمغنية -

 .2017سبتمبر  27تممسان المؤّرخ في 
 

 ررـــــيـق
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 1426رجل عام  11في المؤرخ  299-05من المرسوم التنفيذي رقم  38تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 تممسان. -المجمس العممي لمعيد ا دال والمغات بالمركز الجامعي لمغنية
تممسان،  -الجامعي لمغنية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد ا دال والمغات بالمركز :2المادة 

 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
تممسان، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي لمغنية :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر  30 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضـاءيحدد القائمة االسمية  الذي 2017أكتوبر  30المؤرخ في  1031ممحق بالقرار رقم 

 تممسان -بالمركز الجامعي لمغنية المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد سيدي دمحم بن مالك 1
 مدير المعيد بن عامر سعيد  2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة قادربوشيبة عبد ال 3
 رئيس قسم المغة العربية وآدابيا زياني سمير 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" بغداد عبد الرحمن 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" لعشريس عباس 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" مناد إبراىيم 7
 أستاذة محاضرة قسم "أ" صغير فاطمة 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" اض حوريةمرت 9
 أستاذ مساعد قسم "أ" عامو عبد المجيد 10
 أستاذة مساعدة قسم "ل" عيد الرحيم خديجة 11
 مسؤول مكتبة المعيد دواح دمحم 12

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مس العمميالمجألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2017أكتوبر  30 مؤرخ في 1032قرار رقم 

 تممسان -وعموم التسيير بالمركز الجامعي لمغنية لمعيد العموم االقتصادية والتجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05ى المرسوم التنفيذي رقم وبمقتض -

 .الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ر التعميم العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي
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 2016أبريل سنة  11الموافق  1437رجل عام  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .والمتضمن إنشاء مركز جامعي بمغنية بوالية تممسان

عموم التسيير وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية والتجارية و  -
 .2017سبتمبر  27تممسان المؤّرخ في  -بالمركز الجامعي لمغنية

 

 ررـــــيـق
 

 1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذي رقم  38تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
السمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة ا2005غشت سنة  16الموافق 

 تممسان. -المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي لمغنية
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز  :2المادة 

 حق بيذا القرار.تممسان، وفقا لمجدول المم -الجامعي لمغنية
تممسان، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي لمغنية :3المادة 

 الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة 
 2017 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء قائمة االسمية يحدد ال الذي 2017أكتوبر  30المؤرخ في  1032ممحق بالقرار رقم 

 تممسان -لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي لمغنية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجمس العممي لممعيد شيبي عبد الرحيم 1
 مدير المعيد تربش دمحم 2
 عد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةمدير مسا مكيديش دمحم 3
 رئيس قسم العموم االقتصادية وافي ميمود 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" شكوري سيدي دمحم 5
 أستاذ محاضر قسم "ل" بمحسن دمحم 6
 أستاذ محاضر قسم "ل" ساىد عبد القادر 7
 أستاذ محاضر قسم "ل" بن عزة دمحم 8
 عد قسم "أ"أستاذ مسا قادري رياض 9
 أستاذ مساعد قسم "أ" بمباد دمحم 10
 أستاذة مساعدة قسم "ل" نميش خديجة 11
 مسؤول مكتبة المعيد زوىيري رشيد 12

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــ
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 لقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2017أكتوبر  30 مؤرخ في 1033قرار رقم 
 العميا إلدارة األعمال بتممسانمدرسة بال لقسم الطور الثاني المجنة العممية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16 ي رقموبمقتضى المرسوم التنفيذ -

 .الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادس األولى عام  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

م االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان، إلى مدرسة والمتضّمن تحويل المدرسة التحضيرية في العمو  2017
 .عميا كدارة األعمال

وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الطور الثاني بالمدرسة العميا كدارة األعمال  -
 .2017سبتمبر  17بتممسان المؤرخ في 

 ررـــــيـق
 

 1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16من المرسوم التنفيذي رقم  50المادة تطبيقا ألحكام  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسم الطور الثاني بالمدرسة العميا كدارة األعمال بتممسان.
لقسم الطور الثاني بالمدرسة العميا كدارة األعمال بتممسان،  االسمية ألعضاء المجنة العمميةتحدد القائمة : 2المادة 

 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا كدارة األعمال بتممسان،كل فيما  :3المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي س
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 لقائمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد ا 2017أكتوبر  30المؤرخ في  1033ممحق بالقرار رقم 

 العميا إلدارة األعمال بتممسانمدرسة بال لقسم الطور الثاني المجنة العممية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ضرة قسم "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسمأستاذة محا بسوح نضيرة 1
 رئيس القسم سعيدي طارق  2
 أستاذ  ساىل سيدي دمحم 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن بوزيان دمحم 4
 أستاذ محاضر قسم "ل" بوسعدية ىشام 5
 أستاذة محاضرة قسم "ل" ثابت دراز إيمان 6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بوعناني حكيمة 7
 أستاذة مساعدة قسم "ل" إلس يمينة 8

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ
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  2016أفريل  10المؤّرخ في  225، يعّدل القرار رقم 2017أكتوبر  30مؤرخ في  1034قرار رقم 
 التربية البدنية والرياضية بجامعة المجمس العممي لمعيد الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

 وىران - بوضيافالعموم والتكنولوجيا دمحم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 بتنظيم جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدل والمتّمم،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، 
غشت سنة   23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المجمس العممي  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2016أفريل  10المؤّرخ في  225وبموجل القرار رقم  -

 ،وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف والرياضية بجامعةالتربية البدنية  لمعيد
 ،2017سبتمبر  04المؤّرخ في  152رقم  وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافوبناء  عمى إرسال جامعة  -

 

 ررـــــيـق
 

ية البدنية والرياضية ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الترب المادة األولى:
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بجامعة

العموم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة :2المادة  
 .، وفقا لمجدول الممحق بيذا القراروىران -والتكنولوجيا دمحم بوضياف

، كل وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف ةام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعيكمف المدير الع :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحّدد 2016أفريل  10في  المؤّرخ 225الذي يعّدل القرار رقم  2017أكتوبر  30المؤرخ في  1034ممحـــق بالقــرار رقم 
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف التربية البدنية والرياضية بجامعة المجمس العممي لمعيد لمقائمة االسمية ألعضاء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 التربية البدنية والرياضية رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم قدور بن دىمة طارق  1
 مدير المعيد لوح ىشام 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة كرارمة أحمد 3
 مدير مساعد مكّمف بما التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية صغير نور الدين 4
 رئيس قسم التربية البدنية والرياضية قراش لعجال 5
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم التربية البدنية والرياضية بمقاسمخيال  6
 المساعدين ةممّثل عن األساتذ يحياوي أحمد 7
 المساعدين ةممّثل عن األساتذ غريسي ىواري  8
 مسؤول مكتبة المعيد صالحي قدور 9

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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  2016 نوفمبر 6المؤرخ في  1661يعدل القرار رقم ، 2017أكتوبر  30 مؤرخ في 1035قرار رقم 
 المدية، المعدلألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة المتضمنو 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12السيما المادة  يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،الذي ، 2003
، 2009 سنةيناير  4الموافق  1430محرم عام  7لمؤرخ في ا 11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2السيما المادة  المتضمن إنشاء جامعة المدية، المعدل والمتمم،و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العمميلي والبحث االذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع
إدارة  مجمس ألعضاء اكسميةالذي يحدد القائمة ، 2016 نوفمبر 6المؤرخ في  1661وبمقتضى القرار رقم  -

   جامعة المدية، المعدل.
 ررـــــيـق

 

كما  أعاله، والمذكـورالمعدل  ،2016 نوفمبر 6المؤرخ في  1661يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 دول الممحق بيذا القرار.محدد في الج ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 المدية قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس بمقومان برزوق  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو السعيد  كوحيل -
 ،الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية ةممثم عضو بولحبال أسماء -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو عالل الطيل -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو أحسن عمار ميول -
 ،مثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري م عضو  فنيش حسين -
  ،ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو عشوش الطاىر -
 ،الوزير المكمف بالتجارة ةممثم عضو مييدة فتيحة -
  ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو  رزوق لطفي -
 ،التييئة العمرانيةت المحمية و بالداخمية والجماعاممثل الوزير المكمف  عضو  عتيق عامر  -
 ،ممثل الوزير المكمف باالتصال عضو جغادر عبد الجميل -
 .ممثل الوالي عضو زكور براىيم -

 

 "...............................................والباقي بدون تغيير..........................................."
ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017أكتوبر  30مؤرخ في  1036 قرار رقم
 2قسنطينة بجامعة تبات والتوثيق معيد عمم المكمجمس 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة غشت  17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424م جمادس الثانية عا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 39و 37السيما المادتان  ، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،2003
 .منو

، 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433 محرم عام 3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  .2قسنطينة والمتضمن إنشاء جامعة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77–13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

عمم المكتبات  لمعيدوالمتضمن إنشاء األقسام المكونة ، 2012نوفمبر  12 المؤرخ في 424 وبمقتضى القرار رقم -
 .2قسنطينة جامعة بوالتوثيق 

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .2قسنطينةبجامعة لمكتبات والتوثيق عمم ا معيد ألعضاء مجمس اكسميةالقائمة 

في الجدول  ،2قسنطينةبجامعة عمم المكتبات والتوثيق  معيد ألعضاء مجمس اكسميةتحدد القائمة  :2المادة 
 الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2017 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2قسنطينة بجامعة  ات والتوثيقعمم المكتب معيدقائمة أعضاء مجمس 

 

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا بن السبتي عبد المالك -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بودربان عز الدين -
 عمم المكتبات ومراكز التوثيققسم ة رئيس بوغمبوز سميمة -
 التقنيات األرشيفية قسم ة رئيس صاوشي حدة -
 مديرة مخبر قموح ناجية  -
 مدير مخبر ش كمالبطو  -
 عمم المكتبات ومراكز التوثيق ممثل منتخل عن األساتذة لقسم نابتي دمحم صالإل -
 عمم المكتبات ومراكز التوثيق ممثل منتخل عن األساتذة لقسم غانم ندير -



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   160

 

 

 التقنيات األرشيفيةقسم  ممثل منتخل عن األساتذة لقسم بوكرزازة كمال -
 التقنيات األرشيفيةقسم  لقسم ممثل منتخل عن األساتذة كريم مراد -
 عن األساتذة المساعدين ةمنتخب ةممثم كشار صبرينة -
 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين خضور سمير -
 ممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات بولعقيربة مولود -
 ين وعمال الخدماتعن المستخدمين اكداريين والتقني ةمنتخب ةممثم بولعجول فتيحة -
 لقسم عمم المكتبات ومراكز التوثيق الطمبةممثل منتخل عن  بميمطة أكرم عبد الجميل -
 لقسم التقنيات األرشيفية الطمبةممثل منتخل عن  رشام ريان -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017أكتوبر  30مؤرخ في  1037 قرار رقم
 2قسنطينة بجامعة  معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةمجمس 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 39و 37السيما المادتان  ، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،2003
 .منو

، 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433 محرم عام 3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  .2قسنطينةوالمتضمن إنشاء جامعة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

عموم وتقنيات  لمعيدلمكونة والمتضمن إنشاء األقسام ا، 2012نوفمبر  12 المؤرخ في 422 وبمقتضى القرار رقم -
 .2قسنطينةبجامعة النشاطات البدنية والرياضية 

 

 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
لقرار إلى تحديد ، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا ا2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .2قسنطينةبجامعة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  معيد ألعضاء مجمس اكسميةالقائمة 

بجامعة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  معيد ألعضاء مجمس اكسميةتحدد القائمة : 2المادة 
 ، في الجدول الممحق ليذا القرار.2قسنطينة

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

 2017 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2قسنطينة بجامعة  البدنية والرياضية عموم وتقنيات النشاطات معيدقائمة أعضاء مجمس 
 

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا بحري عبد هللا -
 رئيس المجمس العممي لمكمية شيحة فؤاد -
 ية البدنية والرياضةالتربقسم  رئيس حيمود أحمد -
 التربية البدنية والرياضة ممثل منتخل عن األساتذة لقسم بمعابد عبد الرحيم -
 التربية البدنية والرياضة ممثل منتخل عن األساتذة لقسم شايشي خير الدين -
 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين بوطبزة نواري  -
 دينممثل منتخل عن األساتذة المساع قاسمي عبد المالك -
 ممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات بوخيط صالح الدين -
 ممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات حريش رياض -
 لقسم التربية البدنية والرياضة الطمبةممثل منتخل عن  بوالمدايس أيول -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017أكتوبر  31قرار مؤرخ في 

 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة الجزائـر وسـط 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

سنة  سبتمبر 14المؤرخ في  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
2003. 

ؤرخ ـم القـرار الوزاري المشتـرك المــ، يعـدل ويتم2016فيفري سنة  17القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ في بمقتضى  -
، المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اكقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـات 2017أكتوبر سنة  03لممحضر المـؤرخ في نظـــــــرا  -

 .اكجتماعيـة لـدس مديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط
 

 ررـــــيـق
 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس مديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط المـادة األولى:
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 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 
 األعضاء الدائمون: 

 قرينات دمحم، -03 بتخ شمس الدين، -02 لقام حفيع، -01
 مزياني رابإل، -06 بمعيد إسماعيل، -05 سبتي عمي، -04
     عنون ياسين، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 ،مقراري دمحم -02 بن موسى عامر، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
تكمف السيـدة مديـرة الخدمات الجامعية الجزائر وسط، بتنفيذ ىذا القـرار، الذي سينشـر في النشرة الرسمية  :4المادة 

 لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 31 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                                

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017أكتوبر  31قرار مؤرخ في 
 ـالمـةڤلدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سي العام لموظيفة ، المتضمن القانون األسا2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13فيذي رقم بمقتضى المرسوم التن -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
2003. 

ؤرخ ـم القـرار الوزاري المشتـرك المــ، يعـدل ويتم2016فيفري سنة  17القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ في بمقتضى  -
، المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اكقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .ومشتمالتيا الجامعية التابعة ليا
، المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـات 2017أفريـل سنة  03نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .المـةق اكجتماعيـة لـدس مديرية الخدمات الجامعية
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 ررـــــيـق
 

 .لمـةاڤتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس مديرية الخدمات الجامعية  المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 سحقي عمي، -03 مجالدي نوار، -02 بن شيخ مسعود، -01
 بوحميط لزىر، -06 بوشارل عبد الحق، -05 عماري طارق، -04
     بن جوعة يوسف، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 بوعزيز عبد الوىال، -03 شاوي إدريس، -02 حريد أحمد، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
المة، بتنفيذ ىذا القـرار، الذي سينشـر في النشرة الرسمية لوزارة ڤيكمف السيـد مديـر الخدمات الجامعية  :4المادة 

 لبحث العممي.التعميم العالي وا
 2017 أكتوبر 31 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 العالي والبحث العممي وزير التعميمع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 أدمحم دمحم صالح الدينصديقي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017أكتوبر  31قرار مؤرخ في 

 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة سعيـدة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تماعيةاكج
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03تمم بالمرسوم التنفيذي رقم لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والم
2003. 

ؤرخ ـم القـرار الوزاري المشتـرك المــ، يعـدل ويتم2016فيفري سنة  17القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ في بمقتضى  -
قامات ، المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اك2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
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، المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـات 2017سبتمبر سنة  19نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -
 .اكجتماعيـة لـدس مديرية الخدمات الجامعية سعيـدة

 ررـــــيـق
 

 .مديرية الخدمات الجامعية سعيـدة تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 زويري مختار، -03 شيباني سمير، -02 دوالي الزقاي، -01
 عادم دمحم، -06 عبدلي عبد الكريم، -05 نكروف بن ميمون، -04
 ويس مختار، -09 ن شيرة،برياح ب -08 عمو حبيل، -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 زياني عمار، -03 بوزيدي خمف هللا، -02 مصطفاوي سيد أحمد، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
ذا القـرار، الذي سينشـر في النشرة الرسمية لوزارة يكمف السيـد مديـر الخدمات الجامعية سعيـدة، بتنفيذ ى :4المادة 

 التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 31 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017أكتوبر  31قرار مؤرخ في 
 لدى المدرسـة العميـا فـي التكنولوجيـات الصناعيـة عنابـة 

 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82لمرسوم الرئاسي رقم بمقتضى ا -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمن تحويل المدرسة التحضيرية 2017ري سنة فيف 15المؤرخ في  83-17المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -

 .في العموم والتقنيات بعنابة، إلى مدرسة عميا في التكنولوجيات الصناعية
، المتضمـن تشكيمة أعضـاء لجنـة الخدمات اكجتماعيـة لـدس 2017سبتمبر سنة  18نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .ية عنابةالمدرسـة العميا في التكنولوجيات الصناع
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 ررـــــيـق
 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس المدرسـة العميا في التكنولوجيات الصناعية عنابة المـادة األولى:

 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 
 األعضاء الدائمون: 

 ي المية،عيساو  -03 غريل مباركة، -02 السبتي جموعي، -01
 سمطاني حمزة، -06 بوقربة سامي، -05 حناشي وليد، -04
     تزير فؤاد، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 قويدر نورة، -03 حازورلي حياة، -02 بوسطوان إيمان، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
في  كمف السيـدة مديـرة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعيـة عنابة، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشـرت :4المادة 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 31 بالجزائر فيحرر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مات اإلجتماعيةيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخد 2017أكتوبر  31قرار مؤرخ في 
 1لدى كميـة العمـوم الدقيقـة والتطبيقيـة جامعـة وىـران 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
المؤرخ  211-84، يتمم المرسوم رقم 2017فيفري سنة  15المؤرخ في  77-17المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -

 .وسيرىا 1، المتعمق بتنظيم جامعـة وىران1984أوت سنة  18في 
مثمي العمال في لجنة ، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لم2016أكتوبر سنة  20نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .1الخدمات اكجتماعية لدس كميـة العموم الدقيقة والتطبيقية جامعـة وىـران
، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لممثمي األساتذة في لجنة 2016أكتوبر سنة  20نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

  .1ة وىـرانالخدمات اكجتماعية لدس كميـة العموم الدقيقة والتطبيقية جامعـ
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، المتضمـن التشكيمة النيائية ألعضـاء لجنـة الخدمـات 2016نوفمبر سنة  14نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -
 .1اكجتماعيـة لـدس كميـة العموم الدقيقة والتطبيقية جامعـة وىـران

 

 ررـــــيـق
 

 .1وم الدقيقة والتطبيقية جامعة وىرانتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس كميـة العم المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 

 بوناصر بومدين، -03 حفيضي رابحة، -02 عبدي مصطفى كمال، -01
 عجين ياسين، -06 لبصير فؤاد، -05 كشار بوعبد هللا، -04
     ة،قدور بن عباد فاطم -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 

   أومارة آكمي، -02 معاشو بشير رحو، -01
 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
سينشـر في  ، بتنفيذ ىذا القـرار، الذي1يكمف السيـد عميـد كميـة العموم الدقيقة والتطبيقية جامعة وىران :4المادة 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 أكتوبر 31 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017فيفري  21المؤرخ في  223يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  01مؤرخ في  1044قرار رقم 
 لمعموم السياسيةالعميا يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية   

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2009سنة غشت  10الموافق  1430شعبان عام  19المؤرخ في  251-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9 المؤرخ في 176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة  2017فيفري  21المؤرخ في  223وبمقتضى القرار رقم  -

 المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية.
 ررـــــيـق
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، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 3122فيفري  32المؤرخ في  334رقم  الجدول الممحق بالقراريعدل المادة األولى: 
 بالجدول الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي: 2المادة 
 2017 نوفمبر 01 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عموم السياسيةالوطنية العميا لم المدرسة قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينون: - 1 
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي و البحث العممي، رئيسا شريط رابإل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو غاشي اسماعيل -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عولمي سميم -
 ثل الوزير المكمف بالتكوين و التعميم المينيين، مم عضو براىيمي عزالدين -
 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو تمود نجية -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو صوكو مختار -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدل، عضو كروش نورية -
 رجية،ممثل الوزير المكمف الشؤون الخا عضو جمعة محند امقران -
 ممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية ، عضو مقالتي أمال -
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة، عضو ايت مقيدش منال -
 ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية ، عضو ابرسيان زىية -
 .ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو عبد الكريم مصطفى -
 .ي ممثل الوزير المكمف الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحر  عضو بن اقموم العياشي -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو لحول سمير -
 ممثمة الوزير المكمف باالتصال، عضو خميفي خديجة -
 تكنولوجيات والرقمنة.ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد المواصالت السمكية والالسمكية وال عضو ريموش دمحم لمين -

 

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

  2016 أفريل 13المؤرخ في  242يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  01مؤرخ في  1045قرار رقم 
 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سوق أىراسا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24لمؤرخ في ا 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة ، 2003
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، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .منو 2جامعة سوق أىراس، السيما المادة المتضمن إنشاء 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لي والبحث العممي.االذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع

مية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الذي يحدد القائمة االس ،2016 أفريل 13المؤرخ في  242وبمقتضى القرار رقم  -
 سوق أىراس.

 

 ررـــــيـق
 

أعاله، كما  والمذكـور المعدل ،3122 أفريل 24المؤرخ في  242يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 بحث العممي.العالي والينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم  :2المادة 
 2017 نوفمبر 01 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 الي والبحث العمميوزير التعميم الع                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سوق أىراس
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس سيال رشيد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شريط  رابإل  -
 ،التعميم المينيينممثل الوزير المكمف بالتكوين و  عضو السبتي حصيدة -
 ،بالتربية الوطنية ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو زيد دمحم بشير -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو داسة عبد الحميد -
 واكصالح اكداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو ورتي عمارة -
 ،لمكمف بالعدلممثل الوزير ا عضو جندلي بوجمعة   -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو  بوغرارة عبد الكريم -
 ،ممثل  الوزير المكمف بالثقافة عضو لعبابسة فتحي -
 والمناجم،ممثل الوزير المكمف بالصناعة  عضو بمقاسم قاسمية -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو حموقة معمر -
 بالشبال والرياضة،ممثل الوزير المكمف  عضو  عبد الرحمان أحميداني -
 بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثل الوزير المكمف  عضو  منصوري عبد الرحمان -
 ممثل الوالي. عضو  كحايمي دمحم -

 

 "...............................................والباقي بدون تغيير..........................................."
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الذي 2015جوان  7المؤرخ في  220يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  01مؤرخ في  1046قم قرار ر 
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام ذي القعدة  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادس الثانية عام  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 4سيما المادة والمتضمن إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدل والمتمم، ال 1991
 .منو

 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
والذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011

  .منو 13
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2015جوان  7المؤرخ في  220وبمقتضى القرار رقم  -

 البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدل.
 

 ررـــــيـق
،  المعدل والمذكور أعاله وتحرر 2015جوان  7المؤرخ في  220تعدل المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:

 كما يأتي: 
 ..........................(.............بدون تغيير...............)................. :1المادة "

 العممي والتقني لتطوير المغة العربية، كما يمي:مركز البحث إدارة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :

 السيد بوسنة محمود، ممثل عن الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيدة سمماني يسمينة، ممثمة عن الوزير المكمف بالمالية، -
 وزير الدفاع الوطني،السيد بمعيد مختار، ممثل عن  -
 ة بالتربية الوطنية،فالسيد روينة عبد هللا، ممثل عن الوزيرة المكم -
 باالتصال، فالسيد جغادر عبد الجميل، ممثل عن الوزير المكم -
 السيد زقنون أحمد، ممثل عن الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين، -
 العربية". السيدة خموت فتيحة، ممثمة عن المجمع الجزائري لمغة -
 ".....................................والباقي بدون تغيير.................................."

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2017 نوفمبر 01 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017نوفمبر  01 مؤرخ فيال 1047قرار رقم 
 العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة غرداية المجمس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24فيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .والمتضمن إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13مرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ال -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الحقوق والعموم السياسية بجامعة غرداية المؤّرخ  لقسم ةالعممي بالمجنةوبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة  -

 .2017مارس  02في 
 ررـــــيـق

 

جمـادس الثانيـة عــام  24المـؤرخ فــي  279-03مـن المرسـوم التنفيــذي رقـم  48تطبيقـا ألحكـام المــادة  المـادة األولــى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـى تحديـد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 الحقوق والعموم السياسية بجامعة غرداية. وق بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحق
الحقـــوق والعمـــوم السياســـية بجامعـــة  تحـــدد القائمـــة االســـمية ألعضـــاء المجنـــة العمميـــة لقســـم الحقـــوق بكميـــة :2المـــادة 

 غرداية، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
غردايـة، كـل فيمـا يخصـو، بتطبيـق ىـذا القـرار يكمف المدير العـام لمتعمـيم والتكـوين العـاليين ومـدير جامعـة  :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 نوفمبر 01 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017نوفمبر  01المؤرخ في  1047رقم  رارــق بالقـــممح

 المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة غرداية
 الصفـة مقـباالسم وال الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم الحقوق  فروحات السعيد 1
 عميد الكمية بن شيرة شول 2
 رئيس المجنة العممية لقسم الحقوق  عبد النبي مصطفى  3
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم الحقوق  حوة سالم 4
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين ختاربن حمودة م 5
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بن عودة مصطفى 6
 مسؤول المكتبة عزاوي مميكة 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017نوفمبر  01 مؤرخ في 1048قرار رقم 
 بجامعة غرداية الحقوق والعموم السياسية لقسم الحقوق بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في   248-12لمرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ا -

  .والمتضمن إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 لكميةعممي االسمية ألعضاء المجمس ال القائمةيحدد الذي  2014أوت  12المؤرخ في  447وبموجل القرار رقم  -

 .والعموم السياسية بجامعة غردايةالحقوق 
المؤّرخ  المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة غردايةبوبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة  -

 .2017 جويمية 13في 
 ررـــــيـق

 

جمادس الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعـّدل والمـتّمم، والمـذكور أعـاله، ييـدف ىـذا القـرار إلـى 2003غشـت سـنة  23الموافـق  1424عام 

 ة الحقوق والعموم السياسية بجامعة غرداية.تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمي
الحقــوق والعمــوم السياســية بجامعــة غردايــة، وفقــا  تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجمــس العممــي لكميــة :2المــادة  

 لمجدول الممحق بيذا القرار.
ىـذا القـرار  و، بتطبيـقيكمف المدير العـام لمتعمـيم والتكـوين العـاليين ومـدير جامعـة غردايـة، كـل فيمـا يخصـ :3المادة 

 لمتعميم العالي والبحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية 
 2017 نوفمبر 01 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017نوفمبر  01المؤرخ في  1048 رقـمممحــق بالقـرار 

 بجامعة غرداية الحقوق والعموم السياسية  لمجنة العممية لقسم الحقوق بكميةا
 لصفـةا االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم عبد النبي مصطفى 1
 أستاذ  بوغزالة دمحم ناصر 2
 أستاذ  كيحول بوزيد 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن شيرة شول  4
 أستاذ محاضر قسم "أ" حاج ابراىيم عبد الرحمان 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن األخضر دمحم 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" لشقر مبروك 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" بوحميدة عبد الكريم 8

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   172

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017نوفمبر  01 مؤرخ في 1049قرار رقم 
 المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة غرداية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،  والمتضّمن
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة غرداية، 
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 حّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةالذي ي 2014أوت  12المؤّرخ في  446وبموجل القرار رقم  -

 ا دال والمغات بجامعة غرداية،
 02وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية ا دال والمغات بجامعة غرداية المؤّرخ في  -

 ،2017جويمية 
 ررـــــيـق

 

جمادس الثانية  24المؤرخ في  279-03مرسوم التنفيذي رقم من ال 44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعـّدل والمـتّمم، والمـذكور أعـاله، ييـدف ىـذا القـرار إلـى 2003غشـت سـنة  23الموافـق  1424عام 

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ا دال والمغات بجامعة غرداية.
ا دال والمغـــات بجامعـــة غردايـــة، وفقـــا لمجـــدول  ء المجمـــس العممـــي لكميـــةتحـــدد القائمـــة االســـمية ألعضـــا :2المـــادة 

 الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العـام لمتعمـيم والتكـوين العـاليين ومـدير جامعـة غردايـة، كـل فيمـا يخصـو، بتطبيـق ىـذا القـرار  :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 نوفمبر 01 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017نوفمبر  01المؤرخ في  1049رقم  رارــبالقق ـــممح

 المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة غرداية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ربيرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم المغة واألدل الع بشير موالي لخضر 1
 عميد الكمية سرقمة عاشور 2
 نائل العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة يحي الحاج دمحم 3
 نائل العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بن سمعون سميمان  4
 رئيس المجنة العممية لقسم المغة واألدل العربي إبراىيمي طاىر 5
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم المغة واألدل العربي دمحم السعيد بن سعد 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم المغة واألدل الفرنسي زينل أوالد عمي 7
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين بن رحال مريم  8
 ممّثل عن األساتذة المساعدين أىناني فريد 9
 مسؤول المكتبة عيسى عبد هللا 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ، 2017نوفمبر  01 مؤرخ في 1050قرار رقم 

 والتكنولوجيا بجامعة غرداية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .متّممالذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل وال 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمتضمن إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميم العال
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 2014أوت  12المؤّرخ في  448وبموجل القرار رقم  -

 .والتكنولوجيا بجامعة غرداية العموم
والتكنولوجيا بجامعة غرداية المؤّرخ في  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموم -

 .2017جوان  22
 ررـــــيـق

 

جمادس الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعـّدل والمـتّمم، والمـذكور أعـاله، ييـدف ىـذا القـرار إلـى 2003غشـت سـنة  23الموافـق  1424عام 

 والتكنولوجيا بجامعة غرداية. ممي لكمية العمومتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس الع
والتكنولوجيــا بجامعــة غردايــة، وفقــا لمجــدول  العمــوم تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجمــس العممــي لكميــة :2المــادة 

 الممحق بيذا القرار.
، بتطبيـق ىـذا القـرار يكمف المدير العـام لمتعمـيم والتكـوين العـاليين ومـدير جامعـة غردايـة، كـل فيمـا يخصـو :3المادة 

 العالي والبحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم 
 2017 نوفمبر 01 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017نوفمبر  01المؤرخ في  1050رقم  رارــق بالقـــممح
 والتكنولوجيا بجامعة غرداية المجمس العممي لكمية العموم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم العموم والتكنولوجيا مدداودي باح 1
 عميد الكمية بوعرعور كمال 2
 نائل العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مرابط إبراىيم 3
 ممي والعالقات الخارجيةنائبة العميد المكّمفة بما بعد التدّرج والبحث الع بمغراس سيفية 4
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم العموم والتكنولوجيا دمحم حاج عيسى 5
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم الرياضيات واكعالم ا لي قرباتي قدور 6
  ليممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم الرياضيات واكعالم ا حموش حدة 7
 ممّثل عن األساتذة المساعدين عكرمي فوزي  8
 ممّثل عن األساتذة المساعدين شوية فيصل 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017نوفمبر  01 مؤرخ في 1051قرار رقم 

 إلنسانية بجامعة غردايةالعموم االجتماعية وا بكمية لقسم العموم اإلنسانية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23لموافق ا 1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .والمتضمن إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2014أوت  12المؤّرخ في  444وبموجل القرار رقم  -

 .ية بجامعة غردايةالعموم االجتماعية واكنسان العموم اكنسانية بكمية
العموم االجتماعية  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم العموم اكنسانية بكمية -

 .2017جويمية  06واكنسانية بجامعة غرداية المؤّرخ في 
 

 ررـــــيـق
 

جمـادس الثانيـة عــام  24مـؤرخ فــي ال 279-03مـن المرسـوم التنفيــذي رقـم  48تطبيقـا ألحكـام المــادة  المـادة األولــى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـى تحديـد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـــوم االجتماعيـــة واكنســـانية  القائمـــة االســـمية ألعضـــاء المجنـــة العمميـــة لقســـم العمـــوم اكنســـانية بكميـــة
 بجامعة غرداية.
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العمــوم االجتماعيــة واكنســانية  مية ألعضــاء المجنـة العمميــة لقســم العمــوم اكنســانية بكميــةتحــدد القائمــة االســ :2المــادة 
 بجامعة غرداية، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

ىـذا القـرار  يكمف المدير العـام لمتعمـيم والتكـوين العـاليين ومـدير جامعـة غردايـة، كـل فيمـا يخصـو، بتطبيـق :3المادة 
 الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. الذي سينشر في النشرة

 2017 نوفمبر 01 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاءالذي يحدد القائمة االسمية  2017نوفمبر  01المؤرخ في  1051رقـم ممحــق بالقـرار 
 العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية بكمية المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسم أستاذ، وينتن مصطفى 1
 أستاذ  بحاز ابراىيم 2
 أستاذ  بوسميم صالإل 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن قومار لخضر 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" مونة عمر 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" جعفري أحمد 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" دمانة أحمد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017نوفمبر  01 مؤرخ في 1052 قرار رقم

 المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .ّمن تعيين أعضاء الحكومةوالمتض
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمتضمن إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الذي 2014أوت  12المؤّرخ في  443وبموجل القرار رقم  -

 .العموم االجتماعية واكنسانية بجامعة غرداية
وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واكنسانية بجامعة غرداية  -

 .2017جويمية  06المؤّرخ في 
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 ررـــــيـق
 

جمادس الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44و 43ا ألحكام المادتين تطبيق المادة األولى:
، المعـّدل والمـتّمم، والمـذكور أعـاله، ييـدف ىـذا القـرار إلـى 2003غشـت سـنة  23الموافـق  1424عام 

 غرداية.تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واكنسانية بجامعة 
العموم االجتماعيـة واكنسـانية بجامعـة غردايـة، وفقـا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة  

 لمجدول الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العـام لمتعمـيم والتكـوين العـاليين ومـدير جامعـة غردايـة، كـل فيمـا يخصـو، بتطبيـق ىـذا القـرار  :3المادة 

 نشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.الذي سي
 2017 نوفمبر 01 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017نوفمبر  01المؤرخ في  1052رقم  رارــق بالقـــممح

 المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم العموم اكنسانيةرئيس المجمس العم حدبون دمحم 1
 عميد الكمية بوسميم صالإل 2
 نائل العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مونة عمر 3
 رئيس قسم العموم االجتماعية بقادير عبد الرحمان 4
 ة العممية لقسم العموم االجتماعيةرئيس المجن خواجة عبد العزيز 5
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم اكنسانية وينتن مصطفى 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم العموم االجتماعية حجاج عمر 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم العموم االجتماعية ىيبة سيف الدين 8
 ّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم العموم اكنسانيةمم بحاز إبراىيم 9
 ممّثل عن األساتذة المساعدين مالخ عبد الجميل 10
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بن قايد عمر 11
 مسؤول المكتبة فخار ابراىيم 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017نوفمبر  01 مؤرخ في 1053قرار رقم 

 تيارت -بجامعة ابن خمدون  الحقوق والعموم السياسية لقسم الحقوق بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .ضاء الحكومةوالمتضّمن تعيين أع
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادس الثانية عام  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، 2001
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2014أكتوبر  20المؤّرخ في  1095وبموجل القرار رقم  -
 .الحقوق والعموم السياسية بجامعة تيارت، المعّدل الحقوق بكمية

الحقوق والعموم السياسية بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الحقوق بكمية -
 .2017جويمية  06خ في تيارت المؤرّ  -ابن خمدون 

 

 ررـــــيـق
جمـادس الثانيـة عــام  24المـؤرخ فــي  279-03مـن المرسـوم التنفيــذي رقـم  48تطبيقـا ألحكـام المــادة  المـادة األولــى:

، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـى تحديـد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
الحقـــوق والعمـــوم السياســـية بجامعـــة ابـــن  عمميـــة لقســـم الحقـــوق بكميـــةالقائمـــة االســـمية ألعضـــاء المجنـــة ال

 تيارت. -خمدون 
الحقـوق والعمـوم السياسـية بجامعـة ابـن  تحـدد القائمـة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم الحقـوق بكميـة: 2المادة 

 تيارت، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -خمدون 
 تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق -عميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ابن خمدون يكمف المدير العام لمت: 3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ىذا 
 2017 نوفمبر 01 يفحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017نوفمبر  01المؤرخ في  1053رقـم ممحــق بالقـرار 
 تيارت -بجامعة ابن خمدون  الحقوق والعموم السياسية ميةالمجنة العممية لقسم الحقوق بك

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم فتاك عمي 1
 رئيس القسم معمر خالد 2
 أستاذة محاضرة قسم "أ" مكي الخالدية 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" بوغرارة الصالإل 4
 م "أ"أستاذ محاضر قس ولد عمر الطيل 5
 أستاذ محاضر قسم "ل" شاشوا نور الدين 6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" حاج شعيل فاطمة الزىراء 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن تمرة يعقول 8

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017نوفمبر  01 مؤرخ في 1054قرار رقم 
 تيارت -ابن خمدون بجامعة  الحقوق والعموم السياسية لقسم العموم السياسية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18ق المواف 1422جمادس الثانية عام  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13تنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم ال -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الحقوق والعموم السياسية  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية -

 .2017جويمية  06رت المؤّرخ في تيا -بجامعة ابن خمدون 
 

 ررـــــيـق
 

جمـادس الثانيـة عــام  24المـؤرخ فــي  279-03مـن المرسـوم التنفيــذي رقـم  48تطبيقـا ألحكـام المــادة  المـادة األولــى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـى تحديـد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحقـوق والعمـوم السياسـية بجامعــة  المجنـة العمميــة لقسـم العمـوم السياسـية بكميــة القائمـة االسـمية ألعضـاء
 تيارت. -ابن خمدون 

الحقوق والعموم السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -ابن خمدون 

 تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ابن خمدون  :3ادة الم
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 نوفمبر 01 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017نوفمبر  01المؤرخ في  1054رقـم ممحــق بالقـرار 
 تيارت -بجامعة ابن خمدون  الحقوق والعموم السياسية لمجنة العممية لقسم العموم السياسية بكميةا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم مبطوش الحاج 1
 رئيسة القسم صافا يمينة 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن عمارة دمحم 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" دبن عمارة أحم 4
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بن يحي عتيقة 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" دلباز كمال 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" مجاىري دمحم 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2017نوفمبر  01 مؤرخ في 1055قرار رقم 
 تيارت -المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة ابن خمدون 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ي القعدة عام ذ 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادس الثانية عام  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يم العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعم
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014أكتوبر  20المؤّرخ في  1094وبموجل القرار رقم  -

 .الحقوق والعموم السياسية بجامعة تيارت لكمية
 -ابن خمدون  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة -

 .2017جويمية  06تيارت المؤّرخ في 
 ررـــــيـق

 

جمادس الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعـّدل والمـتّمم، والمـذكور أعـاله، ييـدف ىـذا القـرار إلـى 2003غشـت سـنة  23الموافـق  1424عام 

 -قائمـة االسـمية ألعضـاء المجمـس العممـي لكميـة الحقـوق والعمـوم السياسـية بجامعـة ابـن خمـدون تحديد ال
 تيارت.

ــادة   -ابــن خمــدون  الحقــوق والعمــوم السياســية بجامعــة تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجمــس العممــي لكميــة :2الم
 تيارت، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

تيارت، كـل فيمـا يخصـو، بتطبيـق  -لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ابن خمدون  يكمف المدير العام :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 نوفمبر 01 فيئر حرر بالجزا                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017نوفمبر  01المؤرخ في  1055رقم  رارــق بالقـــممح
 تيارت -بجامعة ابن خمدون  وق والعموم السياسيةالمجمس العممي لكمية الحق

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم الحقوق  بوراس عبد القادر 1
 عميد الكمية  عميام مزيان 2
 ة بالطمبةالعميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبط نائل عجالي بخالد  3
 نائل العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  بوسماحة الشيخ 4
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 رئيس قسم الحقوق  معمر خالد 5
 رئيس قسم العموم السياسية صافا يمينة 6
 رئيس المجنة العممية لقسم الحقوق  فتاك عمي 7
 السياسيةرئيس المجنة العممية لقسم العموم  مبطوش الحاج 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم الحقوق  مقني بن عمار 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم العموم السياسية بن عمارة أحمد 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم العموم السياسية بن عمارة دمحم 11
 ذة المساعدينممّثمة عن األسات بن يحي عتيقة 12
 ممّثل عن األساتذة المساعدين جمجل محفوظ رضا 13
 مسؤول المكتبة عثماني بمقاسم 14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017نوفمبر  05قرار مؤرخ في 

 لدى المدرسـة العميـا لألساتـذة ببوزيعـة الجزائر 
 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82سوم الرئاسي رقم بمقتضى المر  -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمن تحويل المدرسة العميا 2008ة سنة جويمي 14المؤرخ في  211-08المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -

 .لألساتذة المتخصصة في ا دال والعموم اكنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة
، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لممثمي األساتذة في 2017سبتمبر سنة  14نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

  .المدرسة العميا لألساتذة بوزريعةلجنة الخدمات اكجتماعية لدس 
، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لممثمي العمال في لجنة 2017سبتمبر سنة  26نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .الخدمات اكجتماعية لدس المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
يمة أعضـاء لجنـة الخدمات اكجتماعيـة لـدس ، المتضمـن تشك2017سبتمبر سنة  28نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
 ررـــــيـق

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة، المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم : :2المـادة 
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 الدائمون: األعضاء 
 ساحل مميكة، -03 وقاص نذير، -02 عموات دمحم، -01
 فالح ىدس، -06 مالك عز الدين، -05 بورحمة دمحم، -04
   بن ترزي خير الدين، -08 عامري إبراىيم، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   عيطر نبيمة، -02 عاشور عمر، -01

 سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار، (03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيـد مديـر المدرسـة العميـا لألسـاتذة ببوزريعـة، بتنفيـذ ىـذا القـرار، الـذي سينشــر فـي النشـرة الرسـمية  :4المادة 

 لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 نوفمبر 05 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016جويمية  26المؤرخ في  886، يعدل ويتمم القرار رقم 2017نوفمبر  07في  مؤرخ 1056قرار رقم 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437مضان عام ر  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادس االولى عام  18المؤرخ في  87-17وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

قتصادية والتجارية وعموم التسيير بقسنطينة، الى والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم اال 2017
 .منو 4مدرسة عميا لممحاسبة والمالية،السيما المادة 

الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة   2016جولية  26المؤرخ في  886وبمقتضى القرار رقم  -
 .المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية وعموم التسيير بقسنطينة

 

 ررـــــيـق
 

، والمـذكور أعـاله، كمـا  2016جوليـة  26المـؤرخ فـي  886يعدل ويتمم الجـدول الممحـق بـالقرار رقـم  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

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

 2017 نوفمبر 07 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ا لممحاسبة والمالية بقسنطينةقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العمي
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا بوراس احمد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو مسيخ كريمة -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوىالي دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو تي رحيمةليمور زنا -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري. عضو بن قدوار صالإل -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو صحراوي البشير -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بولعرق زيدان -
 ممثل عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بوالية قسنطينة، ضوع سويسي العربي -
 ممثل عن المؤسسة العمومية لصناعة االت الوسائل بوالية قسنطينة، عضو جمعة دمحم -
 ممثل عن مدرسة االتصاالت الجزائر بوالية قسنطينة، عضو شيباني رضا -

 

 "...............................................يروالباقي بدون تغي...................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2015ديسمبر  17المؤرخ في  1252يعدل ويتمم القرار رقم  2017نوفمبر  07مؤرخ في  1057قرار رقم 
 المعدل الطاقوية بوىران،يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية و 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2013يناير سنة  30وافق الم 1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادس االولى عام  18المؤرخ في  84-17تنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم ال -

والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران، الى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية  2017
 .منو 4السيما المادة  والطاقوية،

الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة  2015ديسمبر  17المؤرخ في  1252وبمقتضى القرار رقم  -
 .المعدل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران،

 ررـــــيـق
 

، والمـذكور أعـاله،  2015ديسـمبر  17المـؤرخ فـي  1252الجدول الممحق بالقرار رقم   ويتمم  يعدل المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2لمادة ا
 2017 نوفمبر 07 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 العممي،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث  رئيسا بن حراث نصيرة -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بن عودة ايول -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو سميماني ارزقي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو بمبكوش عبدالقادر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو عثماني يحيى -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو خمدون عبدالرحيم -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو سباع عمر -
 ممثمة عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، عضو عدو سعاد -
 .CITALممثل عن مؤسسة  عضو سالمي اليواري  -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -3
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة ذوي مصف االستاذية، عضو  الس نادية -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين، عضو مراح ىواري  -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين، عضو قدوري جمال -
 ممثمة منتخبة عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو قبمي فتيحة -
 ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات،  عضو اسيا يوسف -
 ممثل منتخل عن الطمبة، عضو عامر عدنان مختار -
 ممثل منتخل عن الطمبة. عضو قية عماد الدي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017يفري ف 02المؤرخ في  162يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  07مؤرخ في  1058قرار رقم 
 )والية تممسان(، المعدل يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنيةالذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .ةتعيين أعضاء الحكوم نوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 10الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2013ر سنة يناي 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي
 ،2016افريل سنة  11الموافق  1437 رجل عام 3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2والمتضمن إنشاء مركز جامعي بمغنية )والية تممسان(، السيما المادة 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2017فيفري  02المؤرخ في  162وبمقتضى القرار رقم  -

 .ل)والية تممسان(، المعد الجامعي بمغنية
 

 ررـــــيـق
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، والمـذكور أعـاله، كمـا ل، المعـد2017فيفري  02المؤرخ في  162يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2لمادة ا
 2017 نوفمبر 07 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )والية تممسان( قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا جعفور مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو ىشامبيمولي  -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عميرة كريم -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو زدور دمحم براىيم حفيظة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو قدوري أبو األرباح -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، عضو ي نصرالدينبمعياش -
 ممثل الوزير المكمف بالعدل، عضو ىمساس نور الدين -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو ىميمي عومر -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو أويدن سميمان -
 المناجم،ممثل الوزير المكمف بالصناعة و  عضو بن بادة بشير -
 ممثل الوالي. عضو بوبكر فريد -

 

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

 يتضمن تعيين أعضاء، 2017نوفمبر  08المؤرخ في  1059قرار رقم 
 ية الوطنية لمبيطرةالمجنة البيداغوج

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمن  1999ابريل سنة  4الموافق  1419ذو الحجة عام  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 .القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعدل والمتمم
غشت سنة  17الموافق  1438ام ذي القعدة ع 25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة2017
مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .63، المتضمن القانون الخاص باألستاذ الباحث السيما المادة 2008
، 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17خ في المؤر  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المتضمن نظام التدريس لنيل شيادة الميسانس، شيادة الماستر، شيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .لبحث العمميالذل يحدد صالحيات وزير التعميم العالي وا
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يتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة ويحدد  2017يونيو  21المؤرخ في  659وبمقتضى القرار رقم  -
 .صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

 

 ررـــــيـق
 

ىــذا  ، المــذكور أعــاله، ييــدف2017يونيــو  21المــؤرخ فــي  659مــن القــرار رقــم  03تطبيقــا لممــادة  المــادة األولــى:
 القرار إلى تعيين أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة.

 بيذا القرار. الممحق تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة وفقا لمجدول :2المادة 
يخصــو بتطبيــق ىــذا يكمــف المــدير العــام لمتعمــيم والتكــوين العــاليين ومــدراء المؤسســات المعنيــة، كــل فيمــا  :3المــادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 نوفمبر 08 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017نوفمبر  08المؤرخ في  1059ممحق القرار رقم 

 يتضمن تعيين أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة
 الصفة المؤسسة األصمية االسم المقب

 رئيسا 1جامعة فسنطينة عبد السالم مكرود -
 نائل رئيس جامعة تيارت أحمد يفبوس -
 عضوا المدرسة الوطنية العميا لمطل البيطرة مريم عيسي -
 عضوا 1جامعة باتنة بكير ماماش -
 عضوا 1جامعة البميدة كريم رحال -
 عضوا جامعة الطارف أحمد بن نخمة -
 عضوا جامعة سوق أىراس فريدة عفري -بوزيدة -
 عضوا القتصاديممثل عن القطاع االجتماعي وا أمين بن سمان -
 عضوا ممثل عن القطاع االجتماعي واالقتصادي )وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري( عبد الحفيع ىني -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015نوفمبر   26المؤرخ في 1194يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  08مؤرخ في  1060قرار رقم 

 ، المعدلتيارت مة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي يحدد القائ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سنة   غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن، 2017
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادس الثانية عام  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .منو 2والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، المعدل والمتمم، السيما المادة ، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 .منو 12بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي  ،2015نوفمبر 26المؤرخ في  1194وبمقتضى القرار رقم  -
 .، المعدلجامعة تيارت

 ررـــــيـق
 

والمـذكور أعـاله، كمـا  المعـدل،2015نـوفمبر 26المؤرخ في  1194يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية  :2المادة 
 2017 نوفمبر 08 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت
 ن واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس تبون فتإل هللا وىبي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو حمي جمال -
 ،ر المكمف بالتكوين والتعميم المينيينممثل الوزي عضو بروجة طيل زيان -
 واكصالح اكداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بياض سويمم -
 ،الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية ةممثم عضو بوكابوس ىدودة -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو كبير الحاج -
صالح المستشفياتمم عضو عرفي محفوظ -  ،ثل الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 
 ،الوزير المكمف بالتجارة ةممثم عضو مقيدش فراح -
  والصيد البحري، ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو ياشر دمحم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو تمنطيط جمال الدين -
  ،الوزير المكمف بالعدلممثمة  عضو بوبكر نجمة -
  والنقل، ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية عضو  بوعزقي حميد -
 .ممثل الوالي عضو أمراندي أحمد -

 

 ".........................................والباقي بدون تغيير..........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016جانفي  19المؤرخ في  50يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  08مؤرخ في  1061قرار رقم 

 المعدل يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس، الذي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي
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 2014غشت سنة  25الموافق  1435شوال عام  29المؤرخ في  232-14فيذي رقم وبمقتضى المرسوم التن -
 .منو 4السيما المادة  والمتضمن إنشاء مدرسة عميا لالعالم االلي بسيدي بمعباس،

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .منو 24السيما المادة  النموذجي لممدرسة العميا، الذي يحدد القانون األساسي

الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016جانفي  19المؤرخ في  50وبمقتضى القرار رقم  -
 العميا لالعالم ا لي بسيدي بمعباس ،المعدل.

 

 ررـــــيـق
 

،المعـدل، والمـذكور أعـاله، كمـا  2016جـانفي  19خ فـي المـؤر  50يعدل الجدول الممحق بـالقرار رقـم  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 نوفمبر 08 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لالعالم اآللي بسيدي بمعباس
 ن:واألعضاء المعين - 1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا شاىد العربي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوعزة منقور حميد -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوعزغي ميمود -
 ، ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو مصطفاوي قويدر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو بورغيدة زوبير -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو مباركي عبد القادر -
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة، عضو بن سالمة فريدة -
 سمكية والتكنولوجيات والرقمنة.ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والال عضو بختي حمزة -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخل عن سمك األساتذة ذوي مصف االستاذية، عضو رحمون عبدالمطيف  -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين، عضو سماحات دمحم -
 دين،ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساع عضو سي دمحم نصر الدين -
 ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو عمران عبد القادر -
 ممثمة منتخبة عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات،  عضو حافضي فاطمة -
 ممثل منتخل عن الطمبة، عضو درقاوي أحمد -
 ممثمة منتخبة عن الطمبة. عضو بساعد رزيقة -

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــ ــــــــــ  ــــــــــــ
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  2017جانفي  03المؤرخ في  10يعدل القرار رقم  ، 2017نوفمبر  09مؤرخ في  1062قرار رقم 
 ببريكة، المعدلالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ومن 10الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016مايو سنة  23الموافق 1437شعبان عام  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2المادة  اجامعي ببريكة ، السيم والمتضمن إنشاء مركز
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2017جانفي    3المؤرخ في  10وبمقتضى القرار رقم  -

 الجامعي ببريكة،المعدل.
 ررـــــيـق

 

ذكور أعـاله، كمـا ،المعـدل، والمـ 2017جـانفي   3المـؤرخ فـي  10يعـدل الجـدول الممحـق بـالقرار رقـم  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 نوفمبر 09 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة المقباالسم و 

 كمف بالتعميم العالي والبحث العممي،ممثل الوزير الم رئيسا ضيف عبد السالم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو ميمودي جمال -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بمقاضي جمال -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو حالسي دمحم -
 ة العمومية واكصالح اكداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيف عضو سماعيمي الحاج -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، عضو غزالي عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدل، عضو مباركي مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو خيدري ابراىيم -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو كبور عمور -
 ممثل الوالي. عضو ن عكاشةدغما -

 

 ".........................................والباقي بدون تغيير..........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الذي 2016افريل  19المؤرخ في  275يعدل قرار رقم ، 2017نوفمبر  09مؤرخ في  1063قرار رقم 
 المعدل يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(،  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضان عام  29المؤرخ في  187- 15وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .درسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(والمتضمن إنشاء الم
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2016افريل  19المؤرخ في  275وبمقتضى القرار رقم  -

 المعدل. المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(،
 

 ررـــــيـق
 

،المعـدل ، والمـذكور أعـاله، كمـا 2016افريـل  19المؤرخ فـي  275يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2017 نوفمبر 09 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة( قائمة أعضاء مجمس إدارة 

 ن:واألعضاء المعين - 1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 العممي،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث  رئيسا بن يعيش كريم
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو مقدود نورالدين
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بميوشات وليد
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو فكراش عمار
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو مناد لخضر

 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم. عضو ي دمحممرموش
 

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

 يحدد القائمة االسمية ، 2017نوفمبر  09مؤرخ في  1064قرار رقم 
 بجايةبجامعة  الحقوق والعموم السياسيةاء مجمس كمية ألعض

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
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 1998سنة  يوليو 7الموافق  1419األول عام  ربيع 13المؤرخ في  218–98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   .، المعدل والمتممبجايةوالمتضمن إنشاء جامعة 

غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 39و  37لمتمم، السيما المادتان ، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل وا2003

 .منو
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
المكونة لكمية الحقوق والعموم ، والمتضمن إنشاء األقسام 2011نوفمبر  10المؤرخ في  718وبمقتضى القرار رقم  -

 السياسية لدس جامعة بجاية.
 

 ررـــــيـق
 

جمـادس الثانيـة عــام  24المـؤرخ فــي  279-03مـن المرسـوم التنفيــذي رقـم  39تطبيقـا ألحكـام المــادة  المـادة األولــى:
 أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـى تحديـد ، المعدل والمتمم، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .بجاية الحقوق والعموم السياسية لدس جامعةالقائمة اكسمية ألعضاء مجمس كمية 
، فــي الجــدول الحقــوق والعمــوم السياســية لــدس جامعــة بجايــةتحــدد القائمــة اكســمية ألعضــاء مجمــس كميــة  :2المــادة 

 الممحق ليذا القرار.
 بحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي وال :3المادة 

 

 2017 نوفمبر 09 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 عالي والبحث العمميوزير التعميم ال                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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  بجايةبجامعة  والعموم السياسيةالحقوق قائمة أعضاء مجمس كمية 
 الصفة اإلسم والمقب

 عميد الكمية، رئيسا أيت منصور كمال           -
 رئيس المجمس العممي لمكمية زوايمية رشيد        -
  التعميم األساسي لمحقوق رئيس قسم  ايراتن عبد هللا    -
 القانون العامقسم  رئيس عالم لياس     -
 القانون الخاصرئيس قسم  عيد عبد الحفيع     -
 قانون األعمال رئيس قسم بزغيش بوبكر           -
 مدير مخبر خمفي عبد الرحمان     -
 التعميم األساسي لمحقوق  ممثل منتخل عن األساتذة لقسم معزيز عبد السالم     -
 التعميم األساسي لمحقوق  لقسم ممثل منتخل عن األساتذة صايش عبد المالك     -
 القانون الخاصعن األساتذة لقسم  ةمنتخب ةممثم إقروفة زوببدة     -
 القانون الخاصممثل منتخل عن األساتذة لقسم  طباش عز الدين    -
 القانون العامممثل منتخل عن األساتذة لقسم  بودريوه عبد الكريم   -
 القانون العامة لقسم عن األساتذ ةمنتخب ةممثم يحياوي نورة     -
 قانون األعمالممثل منتخل عن األساتذة لقسم  بري نور الدين     -
 قانون األعمالممثل منتخل عن األساتذة لقسم  عسالي عبد الكريم     -
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 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين مختاري عبد الكريم     -
 ينممثل منتخل عن األساتذة المساعد أيت وارث حمزة          -
 ممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات بوشنوه خالد         -
 ممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات رابحي نسيم        -
 التعميم األساسي لمحقوق عن الطمبة لقسم  ةمنتخب ةممثم عمور سيام       -
 القانون الخاصعن الطمبة لقسم  ةبمنتخ ةممثم عياد ضاوية      -
 القانون العامممثل منتخل عن الطمبة لقسم  بوعباس موسى       -
 قانون األعمال عن الطمبة لقسم ةمنتخب ةممثم مناس مميكة     -

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 2015جوان  7ي المؤرخ ف 220يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  13مؤرخ في  1065قرار رقم 

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدل  
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام ذي القعدة  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 .ين أعضاء الحكومةوالمتضمن تعي

ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادس الثانية عام  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 4والمتضمن إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدل والمتمم، السيما المادة  1991

 .منو
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عام  28رخ في المؤ  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2015جوان  7المؤرخ في  220وبمقتضى القرار رقم  -
 البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدل.

 ررـــــيـق
 

، المعـدل والمـذكور أعـاله وتحـرر 2015جوان  7المؤرخ في  220م تعدل المادة األولى من القرار رقالمادة األولى: 
 كما يأتي: 

 (........................................بدون تغيير: ..............................)1المادة "
 ي:العممي والتقني لتطوير المغة العربية، كما يممركز البحث تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  

 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :
 السيد مانع عمار، ممثل عن الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيدة سمماني يسمينة، ممثمة عن الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد بمعيد مختار، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، -
 ة بالتربية الوطنية،فالسيد روينة عبد هللا، ممثل عن الوزيرة المكم -
 باالتصال، فالسيد جغادر عبد الجميل، ممثل عن الوزير المكم -
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 السيد زقنون أحمد، ممثل عن الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين، -
 السيدة خموت فتيحة، ممثمة عن المجمع الجزائري لمغة العربية. -

 األعضاء اآلخرين:
 السيد مريبعي الشريف / مدير المركز، -
 لسيد عباس مراد/ رئيس المجمس العممي،ا -
 السيد بمخضر أحمد / مدير وحدة البحث ، -
 السيد خربوش عبد الرحمان / مدير وحدة بحث". -

 

 ".......................................الباقي بدون تغيير..........................................."
 

 .    لرسمية لمتعميم العالي والبحث العمميينشر ىذا القرار في النشرة ا :2المادة 
 2017 نوفمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعيين أعضاء  يتضمن، 2017نوفمبر  13ي المؤّرخ ف 1066قرار رقم 

 المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذو الحجة عام  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانون رقم   -

 .القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتمم
غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام   25المؤرخ في 243-17لمرسوم الرئاسي رقم وبمقتضى ا -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة ،2017
، 2008 مايو سنة 03ق المواف 1429ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .63المادة المتضمن القانون الخاص باألستاذ الباحث ال سيما 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عام  رمضان 09المؤّرخ في 176 -16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميايحدد الذي 
 لممدارس العميا لألساتذة   تضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةي 2017يونيو  11المؤرخ  في  568لقرار رقم ا -

  .سيرىاوتنظيميا و تشكيمتيا و  ويحدد صالحيتيا
 ررـــــيـق

، المـذكور أعـاله،  ييـدف ىـذا 2017يونيـو  11لمـؤرخ  فـي ا 568مـن القـرار رقـم  04تطبيقـا لممـادة  المادة األولـى:
 القرار إلى  تعيين أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة.  

تحدد القائمة اكسمية ألعضاء المجنة البيداغوجيـة الوطنيـة لممـدارس العميـا لألسـاتذة وفقـا لمجـدول الممحـق  :2المادة  
 بيذا القرار.
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ومدراء المدارس العميا لألساتذة ، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين يكمف  :3 المادة
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 نوفمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن 2017نوفمبر  13 يالمؤّرخ ف 1066 قرار رقمممحق ال
 لوطنية لممدارس العميا لألساتذةتعيين أعضاء المجنة البيداغوجية ا

 الصفة االصمية المؤسسة االسم   المقب   
 رئيسا القبة -المدرسة العميا لألساتذة  عبدالحفيع مقران -
 نائل رئيس بوزريعة -العميا لألساتذة  المدرسة اليادي دمحم بوتاران -
 عضوا بوزريعة -المدرسة العميا لألساتذة  لمياء  أوشريف -
 عضوا القبة -المدرسة العميا لألساتذة  منية  باحا -
 عضوا األغوال -المدرسة العميا لألساتذة  طاىر لوصيف -
 عضوا األغوال -المدرسة العميا لألساتذة  الدين عالء كاكوة -
 عضوا المدرسة العميا ألساتذة التعميم التقني سكيكدة ناصر الدين عبدالممك خريف -
 عضوا التعميم التقني سكيكدةالمدرسة العميا ألساتذة  فيصل مزيري  -
 عضوا قسنطينة -المدرسة العميا لألساتذة  فدوة قديسة -
 عضوا قسنطينة -المدرسة العميا لألساتذة  أحالم إيجات -
 عضوا وىران -العميا لألساتذة  المدرسة فتيحة  قايد برحال م -
 عضوا وىران -المدرسة العميا لألساتذة  فضيمة العربي -
 عضوا مستغانم -درسة العميا لألساتذة الم إبراىيم قاسم -
 عضوا مستغانم -المدرسة العميا لألساتذة  عبدهللا عيبول -
 عضوا بوسعادة -المدرسة العميا لألساتذة  حسين بمواضإل -
 عضوا بوسعادة -المدرسة العميا لألساتذة  رابإل بمواضإل -
 عضوا بشار -المدرسة العميا لألساتذة  توىامي سعيداني -
 عضوا بشار -المدرسة العميا لألساتذة   دمحم دوحة -
 عضوا سطيف -المدرسة العميا لألساتذة  عبدالحق حمودي -
 عضوا سطيف -المدرسة العميا لألساتذة  شريف أمين كتفي -
 عضوا ورقمة -المدرسة العميا لألساتذة  بمقاسم مالكية -
 عضوا ورقمة -المدرسة العميا لألساتذة  عمر حروز -
 عضوا مثل عن وزارة التربية الوطنية م فريد بن رمضان -
 عضوا ممثل عن وزارة التربية الوطنية كمال حمادو -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017جويمية  8المؤرخ في  775يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  14مؤرخ في  1067 قرار رقم

 2سطيفبجامعة  السياسية الحقوق والعموميحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
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غشت سنة  23لموافق ا 1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 39و 37السيما المادتان  ، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،2003

 .منو
، 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433 محرم عام 3المؤرخ في  404-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   .2سطيف المتضمن إنشاء جامعة و 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77–13رسوم التنفيذي رقم وبمقتضى الم -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الحقوق والعموم والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ، 2012 أكتوبر 24 المؤرخ في 354 وبمقتضى القرار رقم -

 .2يف سطبجامعة السياسية 
الحقوق الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  ،2017 جويمية 8المؤرخ في  775وبمقتضى القرار رقم  -

 .2سطيف بجامعة والعموم السياسية 
 

 ررـــــيـق
 

ــى:  ــادة األول ــالقرار رقــم  الم ، والمذكـــور أعــاله، كمــاىو 2017 جويميــة 8المــؤرخ فــي  775يعـــدل الجــدول الممحــق ب
 الجدول الممحق بيذا القرار. محدد في

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 نوفمبر 14 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2سطيف بجامعة  الحقوق والعموم السياسيةقائمة أعضاء مجمس كمية 

 الصفة والمقب اإلسم
 الكمية، رئيسا ةعميد لشيل .م. صاش جازية -
 ةرئيس المجمس العممي لمكمي بممامي عمر -
  الحقوق رئيس قسم  ظريف قدور -
 العموم السياسيةرئيس قسم  وىيل  بوسعدية -
 مدير مخبر مويسي بمعيد -
 الحقوق ممثل منتخل عن األساتذة لقسم  بن زيوش مبروك  -
 الحقوق ممثل منتخل عن األساتذة لقسم  بن شيخ نور الدين  -
 العموم السياسيةممثل منتخل عن األساتذة لقسم  قجالي دمحم  -
 العموم السياسيةممثل منتخل عن األساتذة لقسم  بوسعدية رؤوف -
 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين بوقرن توفيق -
 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين حداد محي الدين -
 عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات ةمنتخب ةممثم عابد وداد -
 خدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدماتممثل منتخل عن المست بورزق خميفة -
 الحقوق  لقسم الطمبةممثل منتخل عن  نقاش وليد  -
 العموم السياسية لقسم الطمبةعن  ةمنتخب ةممثم سامإل عاللي -

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 2017 جويمية 8المؤرخ في  774يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  14مؤرخ في  1068قرار رقم 
 2سطيف بجامعة اإلنسانية واالجتماعية  العموميحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03لمرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ا -

 39و 37السيما المادتان  ، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،2003
 .منو

 ،2011سنة  نوفمبر 28ق المواف 1433 محرم عام 3المؤرخ في  404-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  .2سطيف والمتضمن إنشاء جامعة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

العموم اكنسانية ن إنشاء األقسام المكونة لكمية والمتضم، 2012 أكتوبر 24 المؤرخ في 353 وبمقتضى القرار رقم -
 .2سطيفبجامعة واكجتماعية 

العموم الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  ،2017 جويمية 8المؤرخ في  774وبمقتضى القرار رقم  -
 .2سطيفبجامعة اكنسانية واكجتماعية 

 ررـــــيـق
 

ــى:  ــادة األول ، والمذكـــور أعــاله، كمــاىو 2017 جويميــة 8المــؤرخ فــي  774القرار رقــم يعـــدل الجــدول الممحــق بــ الم
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

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

 

 2017 نوفمبر 14 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2سطيف بجامعة  اإلنسانية اإلجتماعية العموم كمية قائمة أعضاء مجمس
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا غراف نصر الدين  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية مقراني أنور -
  عموم االعالم واالتصال رئيس قسم  مبني نو الدين -
 عمم االجتماعرئيس قسم  نويصر بمقاسم -
 التاريخ واألثاررئيس قسم  كعوان فارس -
 األرطوفونياعمم النفس وعموم التربية و قسم  ةرئيس أيت مجبر.م. واكمي بديعة -
 مدير مخبر بوعبد هللا لحسن -
 مدير مخبر عبد العزيز بوالشعير -
 مدير مخبر شرفي دمحم الصغير -
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  عموم االعالم واالتصال ممثل منتخل عن األساتذة لقسم  بودىان يامين -
  عموم االعالم واالتصال عن األساتذة لقسم  ةمنتخب ةممثم عواج  سامية -
 عمم االجتماعن األساتذة لقسم ممثل منتخل ع بمخيري كمال -
 عمم االجتماعممثل منتخل عن األساتذة لقسم  كوسة بوجمعة -
 التاريخ و األثارممثل منتخل عن األساتذة لقسم  لوصيف سفيان -
 عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونياممثل منتخل عن األساتذة لقسم  كفان سميم -
 عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونياسم عن األساتذة لق ةمنتخب ةممثم زرقان ليمى -
 الفمسفةممثل منتخل عن األساتذة لقسم  بمعقروز عبد الرزاق -
 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين لعالم عبد النور -
 ممثل منتخل عن األساتذة المساعدين كتاف الرزقي -
 وعمال الخدماتممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين  بن يحي عبد القادر -
 ممثل منتخل عن المستخدمين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات خمفة عبد النور -
  لقسم عموم االعالم واالتصال  الطمبةممثل منتخل عن  كداد الصديق -
 لقسم عمم االجتماع الطمبةممثل منتخل عن  معيزة دمحم أمين -
 ألثارالتاريخ و ا لقسم الطمبةممثل منتخل عن  ديغش يوسف -
 لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا الطمبةممثل منتخل عن  بوخطوطة كريم -
 لقسم الفمسفة الطمبةممثل منتخل عن  خالد بن موسى بعمور الشيخ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2012ديسمبر  16المؤرخ في  472يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1069 قـــرار رقم

 غردايةلدى جامعة اآلداب والمغات إنشاء األقسام  المكونة لكمية والمتضمن 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25في  المؤرخ 243-1بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 سنة غشت 23 الموافق 1424عام  الثانية جمادس 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 .منو 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعـد الجامعـة ميـام يحدد الذي 2003
          ،2012 نةس يونيو 4 الموافق 1433 عامرجل  14 في المؤرخ 248-12 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

  .غرداية جامعة إنشاء والمتضمن
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ء األقسام المكونة لكمية ا دال والمغات والمتضمن إنشا 2012ديسمبر  16المؤرخ في  472وبمقتضى القرار رقم  -

 .غرداية جامعةلدس 
 ررـــــيـق

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012ديسمبر  16المؤرخ في  472من القرار رقم  2تعدل المادة  :األولى المادة
 :التالية األقسام - غرداية جامعـة –ا دال والمغات  كمية لدس تنشأ  :2 المادة"  
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 ألدل العربي،المغة واقسم  -
 قسم المغات األجنبية." -

 يخصــو، فيمــا كــل ، غردايــة جامعـــة ومــديرالعــاليين  التكــوينالعــام لمتعمــيم و  مــديرال ةداالســ مــن كــل كمــفي: 2المــادة 
 .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ

 2017 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012ديسمبر  16المؤرخ في  469، يعدل ويتمم القرار رقم 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1070رقم  قـــرار
 غردايةلدى جامعة العموم والتكنولوجيا  لكمية المكونة األقساموالمتضمن إنشاء 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25في  المؤرخ 243 -17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 سنة غشت 23 الموافق 1424عام  ثانيةال جمادس 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 .منو 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعـد الجامعـة ميـام يحدد الذي 2003
 ،2012 سنة يونيو 4 الموافق 1433 عامرجل  14 في المؤرخ 248-12 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 .غرداية جامعة إنشاء والمتضمن
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13قتضى المرسوم التنفيذي رقم وبم -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم  2012ديسمبر  16المؤرخ في  469وبمقتضى القرار رقم  -

 .غرداية عةجاموالتكنولوجيا لدس 
 ررـــــيـق

، والمــذكور أعــاله كمــا 2012ديســمبر  16المــؤرخ فــي  469مــن القــرار رقــم  2تعــدل و تــتمم المــادة  :األولــى المــادة
 يأتي:

 :التالية األقسام - غرداية جامعـة –العموم والتكنولوجيا  كمية لدس تنشأ:  2 المادة"  
 قسم الرياضيات واكعالم ا لي، -
 روميكانيك،قسم ا لية والكي -
 قسم الري واليندسة المدنية، -
 قسم ىندسة الطرائق." -

 بتنفيـذ يخصو، فيما كل ،غرداية جامعـة ومديرالعاليين  التكوينالعام لمتعميم و  مديرال ةداالس من كل كمفي :2المادة 
 .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا

 2017 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إنشاء األقساميتضمن ، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1071 قـــرار رقم
 غردايةلدى جامعة العموم االجتماعية واإلنسانية المكونة لكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت 17وافق الم 1438عام  ذي القعدة 25في  المؤرخ 243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 سنة غشت 23 الموافق 1424عام  الثانية جمادس 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 .منو 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعـد الجامعـة ميـام يحدد الذي 2003
 ،2012 سنة يونيو 4 الموافق 1433 عامرجل  14 في المؤرخ 248-12 رقم التنفيذي رسومالم وبمقتضى -

  .غرداية جامعة إنشاء والمتضمن
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم 2012ديسمبر  16المؤرخ في  470مقتضى القرار رقم وب -

 .غرداية جامعةاالجتماعية واكنسانية لدس 
 ررـــــيـق

 

 عــام الثانيـة جمـادس 24 فــي المـؤرخ 279-03 رقـم التنفيــذي المرسـوم مـن 34 المــادة ألحكـام قـايطبت المـادة األولــى:
 إلـــى القـــرار ىـــذا ييـــدف أعـــاله، والمـــذكور المـــتمم، و المعـــدل ،2003 ســـنة غشـــت 23 الموافـــق 1424
 غرداية.  جامعـة –العموم االجتماعية واكنسانية  لكمية المكونـة األقسـام إنشـاء

 :التالية األقسام - غرداية جامعـة –العموم االجتماعية واكنسانية  كمية لدس تنشأ  :2 المادة
 لديموغرافيا،عمم االجتماع واقسم  -
 قسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا، -
 قسم التاريخ، -
 قسم عموم اكعالم واالتصال، -
 قسم العموم اكسالمية. -

 والمذكور أعاله. 2012ديسمبر  16المؤرخ في  470يمغي القرار رقم  :3 المادة
 بتنفيـذ يخصو، فيما كل ،غرداية جامعـة مديرو العاليين  التكوينالعام لمتعميم و  مديرال ةداالس من كل كمفي :4المادة 

 .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا
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  2009 ديسمبر 3المؤرخ في  321يتمم القرار رقم ، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1072قـــرار رقم 
 ورقمة  التجارية لدى جامعةالعموم ء األقسام  المكونة لكمية العموم االقتصادية وعموم التسيير و والمتضمن إنشا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25في  المؤرخ 243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادس األولى عام  2المؤرخ في  210-01ضى المرسوم التنفيذي رقم وبمقت -

 ورقمة، المعدل والمتمم. ، والمتضمن إنشاء جامعة2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 34والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  الذي يحدد ميـام الجامعـة 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
وم موالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الع ،2009يسمبر د 3المؤرخ في  321وبمقتضى القرار رقم  -

 .ورقمةالتجارية لدس جامعة العموم االقتصادية وعموم التسيير و 
 

 ررـــــيـق
 

 والمذكور أعاله، كما يأتي: المتمم، 2009ديسمبر  3المؤرخ في  321رقم من القرار  2تتمم المادة  المادة األولى:
 األقسام التالية: -ورقمة جامعة –التجاريةالعموم وم االقتصادية وعموم التسيير و مية الع:  تنشأ لدس كم2"المادة 
 قسم العموم االقتصادية، -
 قسم العموم التجارية، -
 ،قسم عموم التسيير -
 ."المالية والمحاسبة قسم العموم -

، كـل فيمـا يخصـو، بتنفيـذ رقمـةو يكمف كل من السادة المدير العام لمتعمـيم والتكـوين العـاليين ومـدير جامعـة  :2 المادة
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  
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  2012أكتوبر  24المؤرخ في  352يتمم القرار رقم ، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1073قـــرار رقم 
  2قسنطينة والمتضمن إنشاء األقسام  المكونة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25في  المؤرخ 243-17ئاسي رقم بمقتضى المرسوم الر  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 34، المعدل والمتمم، السيما المادة الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003
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، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433 عاممحرم  3 في المؤرخ 401-11 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -
 .2قسنطينة  جامعة إنشاء والمتضمن

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم 2012أكتوبر  24المؤرخ في  352وبمقتضى القرار رقم  -
 .2قسنطينة االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدس جامعة 

 

 ررـــــيـق
 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:2012أكتوبر  24المؤرخ في  352م رقمن القرار  2تتمم المادة  المادة األولى:
 األقسام التالية: -2قسنطينة  جامعة –:  تنشأ لدس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير 2"المادة  

 قسم العموم االقتصادية، -
 قسم العموم التجارية، -
 قسم عموم التسيير، -
 قسم العموم المالية والمحاسبة." -

، كـل فيمـا يخصـو، 2قسـنطينة يكمف كل من السادة المـدير العـام لمتعمـيم والتكـوين العـاليين ومـدير جامعـة  :2 المادة
  .بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي
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  2015أفريل  30المؤرخ في  184يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1077قرار رقم 
 المسيمة، المعدل الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادس الثانية عام  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 3إنشاء جامعة المسيمة، المعدل والمتمم، السيما المادة والمتضمن ، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة ، 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع
الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  ،2015أفريل  30المؤرخ في  184وبمقتضى القرار رقم  -

 المسيمة، المعدل.
 ررـــــيـق
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المذكــور أعـاله، كمـا المعـدل و  ،2015أفريـل  30المـؤرخ فـي  184يعدل الجدول الممحـق بـالقرار رقـم  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس بد كريمبن يعيش ع
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو الدين مقدود نور

 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو فكراش عمار
 واكصالح اكداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو مناد لخضر
 ،بالتربية الوطنية ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بد السالمبودونت ع
  ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو أدرار سمير
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو قموري لطفي

 ،ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو عبد النور عبد السالم
 ،وزير المكمف بالتجارةممثل ال عضو مصيطفي العممي

 ،ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو  بوىالي دمحم الشريف
 والنقل، ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية عضو بوحامد جمال الدين
 .ممثل الوالي  عضو   قادري دمحم البوزيدي

 

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

 2016 أفريل  17في المؤرخ  278يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1078قرار رقم 
 2الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة غشت  17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17تضى المرسوم الرئاسي رقم بمق -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12نظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة ، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت2003
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤرخ في  404-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2، السيما المادة 2والمتضمن إنشاء جامعة سطيف
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع
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الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  ،2016أفريل  21المؤرخ في  278وبمقتضى القرار رقم  -
 .2سطيف 

 ررـــــيـق
 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2016أفريل  21رخ في المؤ  278يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 نوفمبر 15 فيالجزائر حرر ب                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس جنان عبد المجيد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو    نخنيوة نصر الدي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو فموح عبد هللا -
 ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو بزالة عبد العزيز -
 ،االجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان عضو سي  مصطفى يعو  -
 ،ل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري ممث عضو  خشة لخضر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالشؤون الخارجية عضو بوبكر ىاشمي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو جوادي  بمقاسم   -
  ،بالثقافة الوزير المكمفممثل   عضو عريبي زيتوني -
 ممثل الوالي. عضو المالكعبد  نويصر -

 

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

  2015 أفريل 26المؤرخ في  178يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1079قرار رقم 
 ، المعدلعة سكيكدةألعضاء مجمس إدارة جام اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
سبتمبر سنة  18ق المواف 1422جمادس الثانية عام  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعدل والمتمم، السيما المادة  ،2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 .منو 12المادة  يمايحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، الس ،2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع
رة جامعة إدا ألعضاء مجمس اكسميةالذي يحدد القائمة ، 2015 أفريل 26المؤرخ في  178وبمقتضى القرار رقم  -

  سكيكدة، المعدل.
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 ررـــــيـق
 

كمـا  أعـاله، والمذكــورالمعـدل ، 2015 أفريـل 26المـؤرخ فـي  178يعـدل الجدول الممحق بـالقرار رقـم  لمادة األولى:ا
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 مميوزير التعميم العالي والبحث الع                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سكيكدة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة بوالمق اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس لطرش دمحم اليادي -
 ،الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو مسيخ كريمة -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو مغزي فيصل -
 ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو مساعدية مراد -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري  عضو ار عبد الحكيم مي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو بوبكر دمحم لخضر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو بتة يحي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو طرية لخضر -
  ،ةوالمدين نوزير المكمف بالسكن والعمراممثل ال عضو ميوبي عمي -
 والصيد البحري، ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بن معمر ميمود -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو حبة فيصل -
 .ممثل الوالي عضو لعروم صالإل - -

 

 ".......................................دون تغييروالباقي ب..........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يتضمن تخصيص حافمة نقل، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1080قرار رقم 
 
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 1990ق أول ديسمبر سنة المواف 1411جمادس األولى عام  14المؤرخ في  30-90بمقتضى القانون رقم  -

 .والمتضمن قانون األمالك الوطنية، المعدل والمتمم
، يتمم 2017يوليو سنة  12الموافق  1438شوال عام  18المؤرخ في  209-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

والمتضمن  2017مايو سنة  25الموافق  1438شعبان عام  28المؤرخ في  180-17المرسوم الرئاسي رقم 
 .ن أعضاء الحكومةتعيي

المتعمق بحظائر السيارات اكدارية  2010أبريل  18المؤرخ في  115-10بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اكداري والييئات والمؤسسات  ةالمخّصصة لمصالإل الدول

 .العمومية الممولة كميا من ميزانية الدولة
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، 2012ديسمبر سنة  16الموافق  1434صفر عام  02المؤرخ في  427-12لمرسوم التنفيذي رقم بمقتضى ا -
 .يحدد شرول وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة لمدولة يالذ

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي يالذ

الذل يحدد  2010يوليو سنة  20الموافق  1431شعبان عام  8بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
المعايير والخصوصيات المطبقة القتناء السيارات اكدارية المخّصصة لمصالإل الدولة والجماعات المحمية 

ات الطابع اكداري والييئات المؤسسات العمومية الممولة كميا من ميزانية الدولة، المعدل والمؤسسات العمومية ذ
 .والمتمم

 المتضمن تخصيص حافالت نقل. 2015ماي سنة  13المؤرخ في  199بمقتضى القرار رقم  -
 

 ررـــــيـق
 

 ي التكنولوجيات الصناعية:تخصص الحافمة ذات المواصفات المذكورة أدناه لفائدة مركز البحث ف المادة األولى:
 HD17FPالصنف: ىيونداي، الطراز: 

 KMJHD17FPAC046256في الطراز:  رقم التسمسمي
 168899-00-16رقم التسجيل: 

 بالتعاون تمتزم المصالإل المختّصة بمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية المستفيدة من ىـذا التخصيصـ :2المادة 
 إجراءات تسجيل الحافمة المعنية أمام المصالإل المختّصة بالوالية.مع مصالإل أمالك الدولة بإتمام 

 الذي يتضمن تخصيص حافالت نقل. 2015ماي  13المؤرخ في  199تمغى أحكام القرار رقم  :3المادة 
حـث يكّمف كل من السـّيد مـدير الميزانيـة والوسـائل ومراقبـة التسـيير لـإلدارة المركزيـة والسـّيد مـدير مركـز الب :4المادة 

 في التكنولوجيات الصناعية، كل فيما يعنيو، بتنفيذ أحكام ىذا القرار.
 2017 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017نوفمبر  15 فيمؤرخ  383قرار رقم 

 سوق أىراس -بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية ىندسة الطرائق لقسم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17فق الموا 1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق 1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدل والمتّمم 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14مؤرخ في ال 245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
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والتكنولوجيا بجامعة  العممية لقسم ىندسة الطرائق بكمية العموم ةمي األساتذة بالمجنوبناء  عمى محاضر انتخال ممثّ  -
 .2017أفريل  16سوق أىراس المؤّرخ في  -دمحم الشريف مساعدية

 

 ررـــــيـق
 

جمـادس الثانيـة عــام  24المـؤرخ فــي  279-03مـن المرسـوم التنفيــذي رقـم  48تطبيقـا ألحكـام المــادة  المـادة األولــى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـى تحديـد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ســوق  -القائمــة االســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم ىندســة الطرائــق بجامعــة دمحم الشــريف مســاعدية
 أىراس.

سـوق  -امعـة دمحم الشـريف مسـاعديةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق بج :2المادة 
 أىراس وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

سـوق أىـراس، كـل فيمـا  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 نوفمبر 15 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017نوفمبر  15 مؤرخ فيال 383 رقـمممحــق بالقـرار 
 سوق أىراس -بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية لقسم ىندسة الطرائق

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسممحاضر  أستاذ حمالوي يوسف 1
 رئيسة القسم دعاس عاطف 2
 أستاذة محاضرة قسم "أ" بورنان صميحو 3
 أستاذة محاضرة قسم "أ" مومني وردة 4
 أستاذة محاضرة قسم "ل" غضبان حورية  5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" برزاق أمال  6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" ىباش نعيمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  384رقم قـرار 
 سوق أىراس -بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية اليندسة الكيربائية لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17اسي رقم بمقتضى المرسوم الرئ -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق 1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .عدل والمتّممالذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا الم 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
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 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .يم العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعم

والتكنولوجيا  العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية العموم ةوبناء  عمى محاضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجن -
 .2017أفريل  23سوق أىراس المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 ررـــــيـق
 

جمــادس الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03التنفيــذي رقــم مــن المرســوم 48تطبيقــا ألحكــام المــادة المــادة األولــى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـى تحديـد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

سـوق  -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائيـة بجامعـة دمحم الشـريف مسـاعدية
 أىراس.

 -القائمــة االســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم اليندســة الكيربائيــة بجامعــة دمحم الشــريف مســاعدية تحــدد :2المــادة 
 سوق أىراس وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

سـوق أىـراس، كـل فيمـا  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا  يخصو،

 2017 نوفمبر 15 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2017نوفمبر  15مؤرخ في ال 384رقـم ممحــق بالقـرار 
 سوق أىراس -اعديةبجامعة دمحم الشريف مس  بكمية العموم والتكنولوجيا لقسم اليندسة الكيربائية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم أستاذ توفوتي رياض 1
 رئيس القسم زرقين بالل 2
 أستاذ خميل خالد 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" كرد يحي 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" شمي زوبير 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" برزاق فريد 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" ية رضاروايب 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  385رقم قـرار 

 سوق أىراس -بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية الرياضيات واإلعالم األلي 
 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق 1424جمادس الثانية عام  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .م الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدل والمتّممالذي يحّدد ميا 2003
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 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس

 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 العممية لقسم الرياضيات واكعالم األلي بكمية العموم ةوبناء  عمى محاضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجن -
 .2017أفريل  23سوق أىراس المؤّرخ في  -والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 ررـــــيـق
 

جمـادس الثانيـة عــام  24المـؤرخ فــي  279-03مـن المرسـوم التنفيــذي رقـم  48تطبيقـا ألحكـام المــادة  المـادة األولــى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـى تحديـد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

األلـــــي بجامعـــــة دمحم الشـــــريف  القائمـــــة االســـــمية ألعضـــــاء المجنـــــة العمميـــــة لقســـــم الرياضـــــيات واكعـــــالم
 سوق أىراس. -مساعدية

تحـــدد القائمـــة االســـمية ألعضـــاء المجنـــة العمميـــة لقســـم الرياضـــيات واكعـــالم األلـــي بجامعـــة دمحم الشـــريف  :2المـــادة 
 سوق أىراس وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -مساعدية

سـوق أىـراس، كـل فيمـا  -ير جامعة دمحم الشريف مساعديةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومد :3المادة 
 يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 نوفمبر 15 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 الدينصديقي أدمحم دمحم صالح                                                                                                         
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2017نوفمبر  15مؤرخ في  385رقـم ممحــق بالقـرار 
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية  بكمية العموم والتكنولوجيا ياضيات واإلعالم األليلقسم الر 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم أستاذ عميرات عبد الكريم 1
 رئيس القسم عروس مقداد 2
 أستاذ  دىيسي عبد القادر 3
 محاضر قسم "أ"أستاذ  بوشريكة عماد 4
 أستاذ محاضر قسم "ل" زرزور حافع 5
 أستاذ محاضر قسم "ل" بموفي دمحم 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" لعجايمية عمار 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" مناصرية احسن 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألع، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  386رقم قـرار 
 سوق أىراس -بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية اليندسة الميكانيكية لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .ضاء الحكومةوالمتضّمن تعيين أع
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غشت سنة  23الموافق 1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدل والمتّمم 2003

 2012يو سنة يون 04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس

 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

والتكنولوجيا  ندسة الميكانيكية بكمية العمومالعممية لقسم الي ةوبناء  عمى محاضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجن -
 .2017أفريل  20سوق أىراس المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 ررـــــيـق
 

جمـادس الثانيـة عــام  24المـؤرخ فــي  279-03مـن المرسـوم التنفيــذي رقـم  48تطبيقـا ألحكـام المــادة  المـادة األولــى:
ل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـى تحديـد ، المعدّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

سوق  -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 أىراس.

 -اعديةتحـدد القائمـة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم اليندسـة الميكانيكيـة بجامعـة دمحم الشـريف مسـ :2المادة 
 سوق أىراس وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

سـوق أىـراس، كـل فيمـا  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 نوفمبر 15 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017نوفمبر  15مؤرخ في  386رقـم ممحــق بالقـرار 
 سوق أىراس -بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية لقسم اليندسة الميكانيكية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 يس المجنة العممية لمقسممحاضر قسم "أ"، رئ أستاذ لكحل عبد العزيز 1
 رئيس القسم بن شوية نجم الدين 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" قدري عبد المومن 3
 أستاذ محاضرقسم "أ" بوعشة خيضر 4
 أستاذ محاضر قسم "ل" طوالبية جمال 5
 أستاذ محاضر قسم "ل" محفوظي فاروق  6
 أستاذ مساعد قسم "أ" درارجية لخميسي 7
 ذ مساعد قسم "أ"أستا مومني شوقي 8

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2017نوفمبر  15مؤرخ في  387رقم قـرار  
 سوق أىراس -بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية اليندسة المدنية

 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق 1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .خاصة بتنظيميا وسيرىا المعدل والمتّممالذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد ال 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمميالذ
والتكنولوجيا بجامعة  العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية العموم ةوبناء  عمى محاضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجن -

 .2017أفريل  23سوق أىراس المؤّرخ في  -دمحم الشريف مساعدية
 

 ررـــــيـق
 

جمــادس الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 48ام المــادةتطبيقــا ألحكــ المــادة األولــى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـى تحديـد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ســوق  -القائمــة االســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم اليندســة المدنيــة بجامعــة دمحم الشــريف مســاعدية
 راس.أى

سـوق  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بجامعة دمحم الشـريف مسـاعدية :2المادة 
 أىراس وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

سـوق أىـراس، كـل فيمـا  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 خصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ي

 2017 نوفمبر 15 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017نوفمبر  15مؤرخ في ال 387رقـم ممحــق بالقـرار 
 سوق أىراس - الشريف مساعديةبجامعة دمحم  بكمية العموم والتكنولوجيا لقسم اليندسة المدنية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم أستاذ صيد مداني 1
 رئيس القسم قبايل عبد الكريم 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" زغادنية لطفي  3
 أستاذة محاضرة قسم "أ" بوعمي مريم فخر الدين 4
 ة قسم "أ"أستاذة محاضر  بوعشة نجاة 5
 أستاذ محاضر قسم "ل" غريس عبد الرحيم 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" دايري صبري  7
 أستاذ مساعد قسم "أ" عرايبية أحمد الصالإل 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017نوفمبر  15مؤرخ في  388رقم قـرار  
 سوق أىراس -بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية المادةعموم  لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق 1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03رقم  وبمقتضى المرسوم التنفيذي -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدل والمتّمم 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .ىراسالمتضمن إنشاء جامعة سوق أ 
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
امعة دمحم والتكنولوجيا بج العممية لقسم عموم المادة بكمية العموم ةوبناء  عمى محاضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجن -

 .2017أفريل  23سوق أىراس المؤّرخ في  -الشريف مساعدية
 ررـــــيـق

جمـادس الثانيـة عــام  24المـؤرخ فــي  279-03مـن المرسـوم التنفيــذي رقـم  48تطبيقـا ألحكـام المــادة  المـادة األولــى:
ى تحديـد ، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 سوق أىراس. -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بجامعة دمحم الشريف مساعدية
ســوق  -تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم عمــوم المــادة بجامعــة دمحم الشــريف مســاعدية :2المــادة 

 أىراس وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
سـوق أىـراس، كـل فيمـا  -المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية يكمف :3المادة 

 يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 نوفمبر 15 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ  ــــ
 قائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد ال 2017نوفمبر  15مؤرخ في ال 388رقـم ممحــق بالقـرار 

 سوق أىراس -بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية لقسم عموم المادة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، رئيس المجنة العممية لمقسم أستاذ رقاينية الزين  1
 رئيس القسم عرايبية أحمد 2
 أستاذ عميوة كمال 3
 أستاذ  حقغيد عبد ال 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" عباز الطاىر 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" رباح نور 6
 أستاذ محاضر قسم "ل" بوقرة عبد السالم 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" خمار رشيدة 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن دحمان عصام 9

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017مبر نوف 15مؤرخ في  389رقم قـرار  
 سوق أىراس -بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم الشريف مساعدية الحقوق  لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017  غشت سنة 17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدل والمتّمم 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433جل عام ر  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة  ةبالمجن وبناء  عمى محاضر انتخال ممّثمي األساتذة -

 .2017جويمية  06سوق أىراس المؤّرخ في  -دمحم الشريف مساعدية
 ررـــــيـق

جمـادس الثانيـة عــام  24المـؤرخ فــي  279-03مـن المرسـوم التنفيــذي رقـم  48تطبيقـا ألحكـام المــادة  المـادة األولــى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـى تحديـد 2003سنة غشت  23الموافق  1424

 سوق أىراس. -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق بجامعة دمحم الشريف مساعدية
أىـراس سـوق  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الحقـوق بجامعـة دمحم الشـريف مسـاعدية :2المادة 

 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
سـوق أىـراس، كـل فيمـا  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. يخصو،
 2017 نوفمبر 15 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017نوفمبر  15مؤرخ في  389رقم  قـرارممحــق بال

 سوق أىراس -بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم الشريف مساعدية لقسم الحقوق 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم أستاذ سوالم سفيان 1
 رئيس القسم إشوي عماد 2
 أستاذ محاضر قسم "ل" صالحي مختار 3
 أستاذ محاضر قسم "ل" بخوش ىشام 4
 أستاذ محاضر قسم "ل" بريق عمار 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" فريحاوي كمال 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" عثمانية فريد 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" قواسمية سيام 8

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــ  ـــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2017نوفمبر  15مؤرخ في  390رقم قـرار 
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم والتكنولوجياة ـكّميل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ام ذي القعدة ع 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2003غشتسنة 23الموافق 1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدل والمتّمم
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في  245-12قم وبمقتضى المرسوم التنفيذي ر  -

  .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف لكّمية انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  وبناء  عمى محضر -

 .2017أفريل 19سوق أىراس المؤّرخ في -مساعدية 
 ررـــــيـق

جمادس الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعـّدل والمـتّمم، والمـذكور أعـاله، ييـدف ىـذا القـرار إلـى 2003غشـت سـنة  23افـق المو  1424عام 

العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية لكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 سوق أىراس.-

-ولوجيا بجامعة دمحم الشـريف مسـاعدية العموم والتكنلكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. سوق أىراس ،

سـوق أىـراس، كـل فيمـا -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية  :3المادة 
 بحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي وال بتطبيق يخصو،

 2017 نوفمبر 15 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 مين العاماأل                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2017نوفمبر  15مؤرخ في  390رقم  رارـــق بالقـــممح
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم والتكنولوجياة ـلكّمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم الرياضيات واكعالم ا لي ممّثل،يةممي لمكمّ رئيس المجمس الع دىيسي عبد القادر 1
 يةعميد الكمّ  ينجإل الوردي 2
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكمف بما بعد التدرج وا نائل العميد زغادنية لطفي 3
 الطمبةدراسات والمسائل المرتبطة بالمكمف بال نائل العميد سالمي بدر الدين 4
 اليندسة المدنية رئيس قسم قبايل عبد الكريم 5
 اليندسة الكيربائية رئيس قسم زرقين بالل 6
 ىندسة الطرائققسم  ةرئيس دعاس عاطف 7
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 عموم المادةرئيس قسم  عرايبية أحمد الصالإل 8
 اليندسة الميكانيكيةرئيس قسم  بن شوية نجم الدين 9
 اكعالم ا لي ات والرياضي رئيس قسم عروس مقداد 10
 التعميم األساسي لمعموم والتكنولوجيا  رئيس قسم قواسمية النوي  11
 اليندسة المدنية رئيس المجنة العممية لقسم صيد مدني 12
 اليندسة الكيربائية رئيس المجنة العممية لقسم توفوتي رياض 13
 ىندسة الطرائق رئيس المجنة العممية لقسم حمالوي يوسف 14
 عموم المادة رئيس المجنة العممية لقسم رقاينية الزين  15
 اليندسة الميكانيكية رئيس المجنة العممية لقسم لكحل عبد العزيز 16
 اكعالم ا لي الرياضيات و رئيس المجنة العممية لقسم عميرات عبد الكريم 17
 اليندسة المدنيةاألساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم  ممّثل بوعمي مريم فخر الدين 18
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم اليندسة المدنية ممّثل زناتي نور الدين  19
 ة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم ىندسة الطرائقممّثم بورنان صميحة 20
 ة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم عموم المادةممّثم برجم يمينة 21
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم عموم المادة ممّثل بوشوك جمال 22
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم اليندسة الميكانيكية ممّثل قدري عبد المؤمن 23
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم اليندسة الميكانيكية ممّثل بوعشة خيضر 24
 اكعالم ا لي اذية عن قسم الرياضيات واألساتذة ذوي مصّف األست ممّثل عرجوني عبد الوىال 25
 األساتذة المساعدين عن ممّثل لوكام عماد 26
 األساتذة المساعدينعن ممّثم بمقاضي وحيد 27
 مدير مخبر بحث جبار ياسين 28
 مدير مخبر بحث غيد عبد الحق 29
 مدير مخبر بحث عميوة كمال 30
 مسؤولة مكتبة الكمية ألجون سييمة 31
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2017نوفمبر  15 مؤرخ في 391 قرار رقم
 العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائيةلممدرسة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادس األولى عام  18المؤرخ في  81-17وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

عميا في عموم التغذية درسة إلى م والمتضّمن تحويل المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالجزائر 2017
 .والصناعات الغذائية

وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية  -
 .2017جويمية  03المؤرخ في 
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 ررـــــيـق
 

 1437رمضـان عـام  9المـؤرخ فـي  176-16م مـن المرسـوم التنفيـذي رقـ 44تطبيقـا ألحكـام المـادة  المـادة األولـى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسـمية ألعضـاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية.
عميــا فــي عمــوم التغذيــة والصــناعات الغذائيــة، تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجمــس العممــي لممدرســة ال : 2المــادة 

 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
 يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة المدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائيـة، : 3المادة 

 لعالي والبحث العممي.كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم ا
 2017نوفمبر  15 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسميةالذي  2017نوفمبر  15 مـؤّرخ فيال 391 ممحق بالقرار رقم

 العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائيةألعضاء المجمس العممي لممدرسة 
 الصفـة   االسم والمقـب الرقم
 ديرة المدرسة، رئيسة المجمس العممي لممدرسةم بن ميدي مريم ىند 1
 مدير مساعد مكّمف بالتعميم والشيادات والتكوين المتواصل عويش عادل 2
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اكعالم واالتصال والعالقات الخارجية عقباش عبد الرزاق 3
 ممّثل عن أساتذة المدرسة زواخ جمال الدين 4
 األساتذة المساعدينممّثمة عن  عزوز لطيفة 5
 بومرداس -أستاذ بجامعة دمحم بوقرة كسير دمحم 6
 أستاذة بالمدرسة العميا لمبيطرة يحياوي فطيمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـّدد القائمـة االسمية،  2017نوفمبر  15 مؤرخ في 393رقم رار رقم قـرار ــق

 سكيكدة -1955أوت  20ألعضاء المجمس العممي لجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة مايو  25الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18فق  الموا 1422جمادس الثانية عام  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة، 2001
غشت سنة  23الموافق 1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدل والمتّمم 2003
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في 77-13تنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم ال -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي2013
 14سكيكدة المؤّرخ في -1955أوت  20وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة  -

 .2017أفريل 
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 ررـــــيـق
ــا ألحكــام المــادة لــى:المــادة األو  جمــادس الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  20تطبيق 

، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القـرار إلـى تحديـد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 سكيكدة. -1955أوت  20القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة 

ـا لمجـدول الممحـق  -1955أوت  20حّدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس العممي لجامعة ت :2المادة  سـكيكدة ، وفق 
 بيذا القرار.

 سـكيكدة، كـّل فيمـا يخصـو، -1955أوت  20يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العـاليين ومـدير جامعـة : 3 المادة
 عميم العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمت

 2017 نوفمبر 15 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د القائمة االسميةيحدّ  الذي 2017نوفمبر  15 مؤرخ في 393 رار رقمـق بالقــممح
 سكيكدة -1955أوت  20المجمس العممي لجامعة ألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي حداد سميم 1

نائل المدير المكّمف بالتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل  عثماني عمارة 2
 والشيادات وكذا التكوين العالي في التدرج

نائل المدير المكّمف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  شيحة ميدي 3
 وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج

 نائبة المدير المكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العممية وزريبة رجاءب 4
 نائل المدير المكّمفة بالتنمية واالستشراف والتوجيو مرجاوي مراد 5
 عميد كّمية التكنولوجيا عموشي نسرين 6
 عميد كّمية العموم عميري جمال 7
 كّمية ا دال والمغاتعميد  بوبعيو بوجمعة 8
 عميد كّمية العموم االجتماعية والعموم اكنسانية بن زروق جمال 9
 عميد كّمية الحقوق والعموم السياسية بوالصمصال نور الدين 10
 عميد كّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير مشحود عمر 11
 ولوجيارئيس المجمس العممي لكّمية التكن مساسط صالإل 12
 رئيس المجمس العممي لكّمية ا دال والمغات بوالسميو نبيل 13
 رئيس المجمس العممي لكّمية العموم بوجمعة بوزيد 14
 رئيسة المجمس العممي لكّمية االجتماعية والعموم اكنسانية بوبعيو حكيمة 15
 رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوق والعموم السياسية رحماني منصور 16
 رئيس المجمس العممي لكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير مقيمإل صبري  17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كّمية التكنولوجيا بوزكري حسان 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كّمية التكنولوجيا زنير يوسف 19
 وي مصّف األستاذية عن كّمية ا دال والمغاتممّثمة األساتذة ذ عبود حميودة 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كّمية ا دال والمغات عبد القادر نطور 21
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كّمية االجتماعية والعموم اكنسانية خاليفية نصيرة 22
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 اذية عن كّمية االجتماعية والعموم اكنسانيةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األست شالبي زىير 23
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كّمية العموم ماوني مسعود 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كّمية العموم مبارك أودينة فاتإل 25
 قتصادية والتجارية وعموم التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كّمية العموم اال مزياني نور الدين 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسية بودفع عمي 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسية فميغة نور الدين 28
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين قصعة خديجة 29
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين فوزي إينال 30
 أستاذ بالمركز الجامعي ميمة شمام عبد الوىال 31
 أستاذ بالمدرسة العميا لألساتذة قسنطينة بوسحابة محمود 32
 مسؤول المكتبة المركزية مزغيش فتحي 33

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015أفريل  21المؤرخ في  169قرار رقم يعدل ال، 2017نوفمبر  16مؤرخ في  1081قرار رقم 

 ، المعدلألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة اإلسميةالذي يحدد القائمة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة غشت  17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .كومةتعيين أعضاء الح والمتضمن
يونيو سنة  23الموافق  1422جمادس األولى عام  2المؤرخ في  210-01بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 3والمتضمن إنشاء جامعة ورقمة، المعدل والمتمم، السيما المادة  2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة ، 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع
ألعضاء مجمس إدارة جامعة  اكسميةالذي يحدد القائمة  ،2015أفريل  21المؤرخ في  169القرار رقم  وبمقتضى -

 ، المعدل.ورقمة
 ررـــــيـق

 

أعـاله، كمـا  والمذكــور المعـدل ،2015 أفريـل 21المـؤرخ فـي  169يعـدل الجدول الممحق بـالقرار رقـم  المادة األولى:
 ار.ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القر 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 نوفمبر 16 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورقمة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس فرحاتي عمر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو باشا عبد الغاني  -
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 ،والتعميم المينيينممثل الوزير المكمف بالتكوين  عضو حواسي عمي  -
  ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو رياح رابإل -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري  عضو مداني بن عمي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو قرقل دمحم  -
  ،ف بالصناعة والمناجمممثل الوزير المكم عضو حروز عبد العزيز -
 ،ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  عضو بن زاوي سميم -
 ، ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو حميداتو نور الدين -
 والنقل، ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية عضو حران بشير -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و مف ممثل الوزير المك عضو بتسونة الطاىر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو معمري نبيل -
 والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات الرقمنة،ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد  عضو حمادين بمقاسم -
 ،ستشفياتممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان و إصالح الم عضو مصدق فاضل -
 .الوالي ممثل عضو حجاج دمحم عبد الوىال -

 

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

  2015فيفري  3مؤرخ في ال 40يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  16مؤرخ في  1082قرار رقم 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن و ، 1988مارس سنة  22الموافق  1408عام  شعبان 4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوم رقم  -

 .منو 5السيما المادة  والمتمم، ، المعدللوجيات المتطورةتنمية التكنو إنشاء مركز 
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  وبمقتضى -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 ةفمبر سننو  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و 

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2015فيفري  3المؤرخ في  40وبمقتضى القرار رقم  -
 .تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدل

 ررـــــيـق
 

تحـرر ، والمـذكور أعـاله و ل، المعـد2015فيفـري  3المؤرخ في  40تعدل المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:
 كما يأتي:

 ،.................................... (بدون تغيير............)..........: .........المادة األولى"
 تنمية التكنولوجيات المتطورة، كما يمي:مركز تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  
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 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
 ر  المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،رئيسا،السيد صحراوي طاىر، ممثل الوزي -
 السيدة أبركان مميكة، ممثمة عن الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد نويصر مراد، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، -
 والتكنولوجيات والرقمنة، ةالسيدة راشدي نسيمة، ممثمة عن الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكي -
 بالصناعة والمناجم، فسيد بوديسة كمال، ممثل عن الوزير المكمال -
 بالتكوين والتعميم المينيين، فالسيد ريابي زاكي زىير ، ممثل عن الوزير المكم -
 السيدة عويمر عتيقة، ممثمة عن المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقيا، -
 السيدة طالحي نرجس، ممثمة عن اتصاالت الجزائر." -

 

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

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2017 نوفمبر 16 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام المكونة، 2017نوفمبر  16 مؤرخ  في 1083قرار رقم 

 لممدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17رقم  بمقتضى المرسوم الرئاسي -

 .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجل عام  11المؤرخ في  221-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الجامعةوالمتضمن تحويل المعيد الوطني لعموم البحر وتييئة الساحل الى مدرسة خارج 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي يالذ
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 41لقانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة يحدد ا يالذ
، والمتضمن إنشاء القسمين المكونين لممدرسة الوطنية العميا 2011أفريل  6المؤرخ في  200وبمقتضى القرار رقم  -

 .لعموم البحر وتييئة الساحل
سم بالمدرسة الوطنية العميا لعموم ، والمتضمن إحداث ق2015نوفمبر  5المؤرخ في  1143وبمقتضى القرار رقم  -

 .البحر وتييئة الساحل
 ررـــــيـق

 1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16مــن المرســوم التنفيــذي رقـم  41تطبيقــا ألحكــام المـادة  المــادة األولــى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار الـى إنشـاء األقسـام المكونـة لممدرسـة 2016يونيو سنة  14الموافق 

 لوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل.ا
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 تنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل األقسام التالية: :2المادة 
 قسم التكوين التحضيري،-
 قسم البيئة والتييئة،-
 قسم الموارد الحية.-

ــــادة  ــــي  200يمغــــى القــــرارين رقــــم  :3الم ــــوفمبر  5المــــؤرخ فــــي  1143، ورقــــم 2011أفريــــل  6المــــؤرخ ف  2015ن
 والمذكورين أعاله.

يكمف كل من السادة المدير العـام لمتعمـيم والتكـوين العـاليين ومـدير المدرسـة، كـل فيمـا يخصـو، بتنفيـذ ىـذا  :4المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 نوفمبر 16 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2017نوفمبر  16قرار مؤرخ في 
 2لدى معيـد الصيانـة واألمـن الصناعـي جامعـة وىـران 

 

، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06تضى األمر رقم بمق -
 .العمومية

، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 .وكيفية تمويميا

، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982بتمبر سنة س 11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 .اكجتماعية

، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .العالي والبحث العممي

 ،2ن، المتضمن إنشاء جامعـة وىرا2014سبتمبر سنة  22المؤرخ في  261-14المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -
، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لممثمي األساتذة والعمال 2017جويمية سنة  03نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

  .2في لجنة الخدمات اكجتماعية لدس معيد الصيانة واألمن الصناعي جامعة وىران
ئية ألعضـاء لجنـة الخدمـات ، المتضمـن التشكيمة النيا2017جويمية سنة  03نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .2اكجتماعيـة لـدس معيد الصيانة واألمن الصناعي جامعة وىران
 

 ررـــــيـق
 

 ،2تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس معيد الصيانة واألمن الصناعي جامعة وىران المـادة األولى:
 أسماؤىم:تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية  :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بوحمري نور الدين، -03 بوحفص دمحم، -02 طيراوي دمحم، -01
   صوابرية فتيحة، -05 عثماني يمينة، -04

 



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   220

 

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   بردال زوليخة، -02 العالوي دمحم األمين، -01

 .ريخ اكمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء من تا03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 3المـادة 
، بتنفيـذ ىـذا القـرار، الـذي سينشـر فـي 2يكمف السيـد مديــر معيـد الصـيانة واألمـن الصـناعي جامعـة وىـران: 2المادة 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 نوفمبر 16 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعيةيت 2017نوفمبر  16قرار مؤرخ في 

 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة خنشمـة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15مؤرخ في ال 179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .اكجتماعية
ر التعميم ، المحدد لصالحيات وزي2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
2003. 

ؤرخ ـم القـرار الوزاري المشتـرك المــ، يعـدل ويتم2016فيفري سنة  17تـرك المـؤرخ في القـرار الوزاري المشبمقتضى  -
، المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اكقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
تضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـات ، الم2017ماي سنة  17نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .اكجتماعيـة لـدس مديرية الخدمات الجامعية خنشمة
 

 ررـــــيـق
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس مديرية الخدمات الجامعية خنشمة، المـادة األولى:
 ماؤىم:تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أس :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بورمادة موسى، -03 بوحديدة نوال، -02 كرازدي عبد هللا، -01
 قميل قادة، -06 عيدود مسعودة، -05 دغبوش آمال، -04
     مانع ميدي، -07
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 األعضاء اإلضافيون: 
 بركة مولدي، -03 زواوي سامي، -02 طالبي عبد العزيز، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03لمجنة لمدة ثالث )تسري عيدة ىذه ا :3المـادة 
يكمـف السيــد مديــر الخـدمات الجامعيـة خنشـمة، بتنفيـذ ىـذا القــرار، الـذي سينشــر فـي النشـرة الرسـمية لـوزارة : 4المادة 

 التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 نوفمبر 16 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017نوفمبر  16رخ في قرار مؤ 
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة بـرج بوعريريـج 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82ى المرسوم الرئاسي رقم بمقتض -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013ي سنة جانف 30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
2003. 

ؤرخ ـم القـرار الوزاري المشتـرك المــ، يعـدل ويتم2016فيفري سنة  17القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ في بمقتضى  -
، المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اكقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لجنة الخدمات 2017سبتمبـر سنة  10المـؤرخ في  نظـــــــرا لممحضـر -

 .اكجتماعية لدس مديرية الخدمات الجامعية برج بوعريريج
، المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـات 2017سبتمبر سنة  10نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .خدمات الجامعية برج بوعريريجاكجتماعيـة لـدس مديرية ال
 

 ررـــــيـق
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس مديرية الخدمات الجامعية برج بوعريريج، المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 
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 األعضاء الدائمون: 
 بن رجم الربيع، -03 ،بن زغبية داود -02 شاللي طارق، -01
   عميرات مبارك، -05 بن حمادي سميم، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   بعزيز نبيمة، -02 بن براىم جمال، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
برج بـوعريريج، بتنفيـذ ىـذا القــرار، الـذي سينشــر فـي النشـرة الرسـمية يكمف السيـد مديـر الخدمات الجامعية  :4المادة 

 لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 نوفمبر 16 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن فتح مسابقة عمى أساس ، 2017نوفمبر  20مؤرخ في  1084 قرار رقم
 د استشفائي جامعيأستاذ مساع االختبارات من أجل االلتحاق برتبة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2006يوليو سنة  15الموافق  1427 امــانية عـادس الثـجم 19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

  .والمتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية
يتعمق بتحرير  1966يونيو سنة  2الموافق  1386صفر عام  12المؤرخ في  145-66وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
 2017سنة غشت  17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 1990سنة  مارس 27الموافق  1410المؤرخ في أول رمضان عام  99-90التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -

والبمديات والمؤسسات  والواليات يتعمق بسمطة التعيين والتسيير اكداري بالنسبة لمموظفين وأعوان اكدارة المركزية
 .العمومية ذات الطابع اكداري 

 1994سنة  مارس 07الموافق  1414رمضان عام  25المؤرخ في  61-94وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
والمتعمق بالمجاىد  1991سبتمبر سنة  14المؤرخ في  16-91من القانون رقم  36المتضمن تطبيق المادة 

  .والشييد
 1995مايو سنة  13الموافق  1415ذي الحجة عام  13المؤرخ في  132-95وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   .رسمية لممؤسسات واكدارات العمومية المتعمق بإحداث نشرات
، 2008مايو سنة  03 الموافق 1429ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
جراء الذي يحدد كيفيات تنظيم 2009نوفمبر سنة  19وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -   مسابقات وا 

وأستاذ استشفائي  استشفائي جامعي قسم "أ" االلتحاق برتل أستاذ مساعد استشفائي جامعي، أستاذ محاضر
 .جامعي وسيرىا

صالح المستشفيات.  -  وبعد التشاور مع السيد وزير الصحة والسكان وا 
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 ررـــــيـق
 

ى فتإل مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي ييدف ىذا القرار إل المادة األولى:
 جامعي.

يحــدد عــدد مناصــل األســاتذة المســاعدين االستشــفائيين الجــامعيين المطمــول شــغميا فــي إطــار المســـابقة  :2المــادة 
( 408) مانيـةثئـة و ام أربـع( منصل مـنيم 1230) وثالثون  تينبألف ومائالمذكورة في المادة األولى أعاله 

بعنــوان الصــحة العســكرية  موزعــة حســل الييكــل االستشــفائي الجــامعي والتخصــص طبقــا لمممحــق المرفــق 
 بيذا القرار.

ـــادة  ـــى أعـــاله مســـابقةالتفـــتإل  :3الم ـــة  المـــذكورة فـــي المـــادة األول ـــى شـــيادة الدراســـات الطبي لممترشـــحين الحـــائزين عم
 عادلتيا عند تاريخ إمضاء ىذا القرار. أو شيادة معترف بم في التخصص المطمول المتخصصة

 .اكشيار عن المسابقةابتداء من تاريخ  عمل ( يوما20) عشرينيحدد تاريخ غمق التسجيالت لممسابقة ب :4المادة 
 يوضع ممف الترشإل لدس إدارة كمية الطل األقرل من مكان إقامة المترشإل.: 5المادة 

 يجل أن يحتوي عمى الوثائق ا تية:
  المعمومات،إستمارة 
 ،نسخة طبق األصل لشيادة الدراسات الطبية المتخصصة 
 ،نسخة طبق األصل لكل وثيقة تثبت حالة المترشإل إزاء الخدمة الوطنية 
  2009نـوفمبر سـنة  19لمقرار الوزاري المشـترك المـؤرخ فـي  1كل وثيقة مطموبة بموجل الممحق رقم 

 والمذكور أعاله،
المقبولين لممشاركة في المسابقة من طرف لجنة مكونة من مدير المـوارد البشـرية  تضبط قائمة المترشحين :6المادة 

لــوزارة التعمــيم العــالي والبحــث العممــي وعميــد لكميــة طــل وأســتاذ باحــث إستشــفائي جــامعي مــن رتبــة أســتاذ 
 مساعد.

( أيام عمى األقل قبل 10يمكن المترشحين غير المقبولين لممشاركة في المسابقة تقديم طعن خالل عشرة ) :7المادة 
 التاريخ المحدد ألجراء المسابقة.

نوفمبر سـنة  19لمقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1تشمل المسابقة االختبارات المحددة في الممحق رقم  :8المادة 
و أوتجــرس حســل المؤسســة التــي يمــارس فييــا رئــيس المجنــة لــدس كميــات الطــل  والمــذكور أعــاله، 2009

 المعنية.المؤسسات العمومية لمصحة 
اق ومنصــل ـودرجــة االستحقــ ائيا فــي المســابقة حســل االختصــاصـائمة المترشــحين المقبــولين نيـــتحــدد قــ :9المــادة 

التعيين من طرف لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثمـي الـوزير المكمـف بالصـحة والـوزير المكمـف بـالتعميم 
 العالي وعميد لكمية طل.

( 01يفقــد كــل مترشــإل نــاجإل االســتفادة مــن نجاحــو إذا لــم يمتحــق بمنصــل تعيينــو فــي أجــل شــير واحــد ) :10المــادة 
 .إشعاره بمقرر التعيينابتداء من تاريخ 

وال يمكنــو المشــاركة فــي مســابقة أخــرس لاللتحــاق برتبــة أســتاذ مســاعد استشــفائي جــامعي، قبــل انقضــاء مــدة 
 ( سنوات.03ثالث )

 ىذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعو وينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث لعممي. يسري مفعول :11المادة 
 2017 نوفمبر 20 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ
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 يتضمن فتح مسابقة ، الذي 2842نوفمبر  28مؤرخ في ال 4801 قرار رقمممحق بال
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي عمى أساس االختبارات من أجل االلتحاق برتبة

POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAÎTRES-ASSISTANTS 
 

CENTRES  HOSPITALO - UNIVERSITAIRES   :  

                          ETABLISSEMENTS 
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ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
   

1 1 1 1 
    

1 
    

5 

ANATOMIE GENERALE 
        

1 
     

2 
 

3 

ANESTHESIE REANIMATION 
 

2 2 
 

4 9 1 2 4 
   

4 
 

1 1 30 

ANESTHESIE REANIMATION PEDIATRIQUE 
            

2 
   

2 

BIOCHIMIE 1 1 
 

1 
 

2 1 
 

1 2 1 2 1 4 
  

17 

BIO-PHYSIQUE PHARMACEUTIQUE 3 
          

1 
  

1 1 6 

BOTANIQUE MEDICALE 
      

1 
 

1 2 1 
 

1 2 1 
 

9 

BIOLOGIE CLINIQUE 
         

1 
      

1 

CARDIOLOGIE 1 1 
  

1 2 
 

2 2 1 2 1 1 
 

1 
 

15 

CHIRURGIE  GENERALE 3 
   

2 3 2 
 

1 
  

1 2 
  

1 15 

CHIRURGIE  CARDIO-VASCULAIRE 
               

1 1 

CHIRURGIE  MAXILLO-FACIALE 
    

1 
 

1 1 1 
      

1 5 

CHIRURGIE THORACIQUE 
   

2 
  

1 
 

1 
       

4 

CHIRURGIE  ORTHO-TRAUMATO 
     

1 
  

2 
  

2 1 
  

1 7 

CHIRURGIE   PLASTIQUE ET REPARATRICE 
    

2 
   

1 
   

1 
   

4 

CHIRURGIE   VASCULAIRE 
         

1 
  

1 
   

2 

CHIRURGIE   PEDIATRIQUE 
     

2 1 1 
   

1 
    

5 

 
M-A-1 CHU 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ETABLISSEMENTS 
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CHIRURGIE UROLOGIQUE     2         1   1     1     1 6 

CHIRURGIE NEUROLOGIQUE 1         1   1 1 1           1 6 

CHIMIE ANALYTIQUE 1         2 1   1 2   1   2 1   11 

CHIMIE THERAPEUTIQUE       1   2 1   1 2       2 1   10 

CHIMIE MINERALE           2 1   1 2 1     1   1 9 

DERMATOLOGIE       1 1           1 1       2 6 

ENDOCRINO - DIABETOLOGIE     1   1   1 1     2 2     1   9 

EPIDEMIOLOGIE           1                 1   2 

GASTRO-ENTEROLOGIE 1   1   1     1 1     1         6 

GYNECO-OBSTETRIQUE   1       4 1 2 2 5   4 3   1   23 

HEMATOLOGIE     1         1       1       1 4 

HEMOBIOLOGIE 2 1   2   1     1 2 1 1     1   12 

HISTO-EMBRYOLOGIE                       1         1 

HYDRO-BROMATOLOGIE   4       1       2   1   3 1   12 

IMMUNOLOGIE 2 1 2     2 1     2 1 2 2 1 1 1 18 

MALADIES INFECTIEUSES               1   1     1   1   4 

MEDECINE INTERNE     1   1     2   1 1     1   2 9 

 
M-A-2 CHU 
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MEDECINE LEGALE   1   1 1   1 1     1 6 

MEDECINE DU TRAVAIL    1         1    2 

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION     1 3   1    1   1 7 

MEDECINE NUCLEAIRE            1     1 

MICROBIOLOGIE 2 1 1 1   1  1  1  2 3 2 2 17 

NEPHROLOGIE 1                1 

NEUROLOGIE       1 1 1 1  1   1  6 

NEONATOLOGIE       2  1        3 

ONCOLOGIE MEDICALE      2  1     1   1 5 

OPHTALMOLOGIE 2 1  1  3 1 2 2 2  3  1 1  19 

O.R.L      2 1 2 1   3 1   1 11 

O.D.F   3    1  2 2  1 2 1 1  13 

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 2  2   2 2  2 1   1 1 3  16 

PARASITOLOGIE 1  1 1   1      1 2 1  8 

PEDIATRIE 1  2   1 1 1 3    2  1  12 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE   1     2 2        5 
Physiologie Clinique et Explo Fonc du Sys Nerveux       1   1  1     3 
Physiologie Clinique et Explo Fonc Cardio-
Respiratoire 

           1   1  2 

Physiologie Clinique et Explo Fonc Métabolique            1     1 

 
M-A-3 CHU 
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PSYCHIATRIE 1     1     1               1   4 

PARODONTOLOGIE 1   2     3 1   2 3     2   1   15 

PATHOLOGIE-BUCCO-DENTAIRE 2         1 1   1     2 2 1 1   11 

PROTHESE-DENTAIRE 3   3 2   1 2   1 2   3 2 1 2   22 

PHARMACOGNOSIE   1   1     1   1 2 1     2 1   10 

PHARMACOLOGIE             1     1   1   1 2 1 7 

PHARMACIE-GALENIQUE             1       1 1 1 1     5 

RADIOLOGIE 1 1 1 1   2 1 2 2 4 2 1     1 1 20 

RADIOTHERAPIE                       1         1 

REANIMATION MEDICALE 1               1     1       1 4 

RHUMATOLOGIE             1 1 1         1     4 

TOXICOLOGIE       2     1 1 2 1       2 2   11 

TOTAL GENERAL 33 15 27 19 16 57 39 29 50 49 17 46 40 33 37 24 531 

 
M-A-4 CHU 
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SPECIALITES 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE   1       1               1                                   1   4 

ANESTHESIE REANIMATION 1       1 1   1           1                                 1   1 7 

ANESTHESIE REANIMATION 
PEDIATRIQUE 

                                2                                 2 

BIOCHIMIE   2 1 1       1                                                   5 

BOTANIQUE MEDICALE   2                                                               2 

CHIRURGIE GENERALE   1       2           4   1                   1                   9 

CHIRURGIE   PEDIATRIQUE                                 1                               2 3 

CHIRURGIE   CARDIAQUE                     1                                       1     2 

CHIRURGIE   VASCULAIRE               2                                                   2 

CHIRURGIE   UROLOGIQUE                           2                                   1   3 

CHIMIE MINERALE   1                                                               1 

GYNECOLOGIE-
OBSTETRIQUE 

                  1                 1   4       2   4   1       2 15 

HEMOBIOLOGIE   1 1 1       1       1                                           5 

HEMATOLOGIE   1                                                               1 

HYDRO-BROMATOLOGIE         2                                                         2 

MA- 1 EHS 
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SPECIALITES 

MALADIES INFECTIEUSES       2                                                           2 

MEDECINE PHYSIQUE ET 
READAPTATION 

    1                                       2                     3 

MEDECINE LEGALE           1                                                       1 

MICROBIOLOGIE     1 1       2                                       1           5 

NEPHROLOGIE                           2                                   2   4 

ONCOLOGIE MEDICALE                                   2                               2 

OPHTALMOLOGIE                                       2                           2 

PSYCHIATRIE                         7   1 1           1       1       2       13 

PEDO-PSYCHIATRIE             1   1                         1               1       4 

PEDIATRIE                                 1   1   2                       2 6 
PATHOLOGIE-BUCCO-
DENTAIRE 

              1                                                   1 

PHARMACOLOGIE                                               1                   1 

RADIOTHERAPIE   1                               2                               3 

RADIOLOGIE   1       1                                                       2 

TOXICOLOGIE         2                                                         2 

TOTAL GENERAL 1 11 4 5 5 6 1 8 1 1 1 5 7 7 1 1 4 4 2 2 6 2 2 2 2 1 4 1 1 3 2 4 7 114 

MA- 2 EHS 
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ETABLISSEMENTS  PUBLICS HOSPITALIERS 
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 SPECIALITES 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
      

1 1 1 2 
          

5 

ANATOMIE GENERALE 
        

2 2 
   

1 
      

5 

ANESTHESIE REANIMATION 
    

1 1 1 
 

1 2 2 
         

8 

BIOCHIMIE 
 

1 1 
 

1 
   

1 2 
          

6 

BIO-PHYSIQUE 
        

1 2 
       

1 
  

4 

BIOLOGIE CLINIQUE 
       

1 
            

1 

CARDIOLOGIE 
      

1 1 1 1 
          

4 

CHIMIE MINERALE 
                 

2 
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CHIRURGIE  GENERALE 
  

1 1 
  

1 2 1 3 
  

1 
       

10 

CHIRURGIE   ORTHOPEDIQUE 
      

1 1 1 2 
          

5 

CHIRURGIE   NEUROLOGIQUE 
      

1 1 1 1 1 
         

5 

CHIRURGIE   UROLOGIQUE 
      

1 1 1 
           

3 

CHIRURGIE   PEDIATRIQUE 
        

1 1 
          

2 

DERMATOLOGIE 
       

1 1 
           

2 

EPIDEMIOLOGIE 
       

1 1 1 
        

1 
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ENDOCRINO-DIABETOLOGIE 
  

1 
    

1 1 
         

1 
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GYNECO-OBSTETRIQUE 
  

1 
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GASTRO-ENTEROLOGIE 
      

1 1 1 1 
          

4 

HEMATOLOGIE 
      

1 1 1 1 
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HEMOBIOLOGIE 
 

1 
  

1 
 

1 
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HISTOLOGIE-EMBRIOLOGIE 
      

1 
 

2 2 
          

5 

MA-1-EPH 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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SPECIALITES 

HYDRO-BROMATOLOGIE 
                  

1 
 

1 

IMMUNOLOGIE 
    

1 
  

1 1 1 
      

2 
   

6 

MEDECINE INTERNE 1 1 1 
 

2 
 

1 1 2 2 
  

1 
       

12 

MEDECINE LEGALE 
    

1 
  

1 
            

2 

MEDECINE DU TRAVAIL 
       

1 1 
           

2 

MALADIES INFECTIEUSES 
       

1 2 1 
          

4 

MICROBIOLOGIE 
    

1 
 

1 
 

1 1 
      

4 
   

8 

NEPHROLOGIE 
      

1 1 1 
           

3 

NEUROLOGIE 
       

1 1 1 
          

3 
Physiologie Clinique et Explo 
Fonc du Sys Nerveux          

1 
    

1 
     

2 

Physiologie Clinique et Explo 
Fonc Métabolique         

1 2 
    

1 
     

4 

OPHTALMOLOGIE 
       

1 1 
           

2 

ONCOLOGIE MEDICALE 
    

1 
   

1 
           

2 

O.R.L 
       

1 1 
  

2 
        

4 
ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 

               
1 

    
1 

PEDIATRIE 
   

1 
  

1 1 1 1 
  

2 
       

7 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE 
       

1 1 1 
          

3 
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PHARMACOLOGIE 
       

1 
 

1 
       

3 
  

5 

PHARMACOLOGIE CLINIQUE 
              

1 
    

1 2 

PHARMACIE GALENIQUE 
             

1 
      

1 

PSYCHIATRIE 
        

1 1 
          

2 

PARASITOLOGIE 1 
 

1 
 

1 
  

1 1 
           

5 

RADIOTHERAPIE 
        

1 
           

1 

RADIOLOGIE 
      

1 1 1 1 
          

4 

RHUMATOLOGIE 
        

1 
           

1 

TOXICOLOGIE 
        

1 
           

1 

TOTAL GENERAL 2 3 6 2 10 1 16 27 40 39 3 2 4 2 3 1 6 6 3 1 177 

MA-2-EPH 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
POSTES OUVERTS AU PROFIT DES STRUCTURES DE SANTE MILITAIRE 

  

  
SPECIALITES POSTES  NOMINATIFS 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 5 

ANESTHESIE REANIMATION 37 

BIOCHIMIE 4 

CARDIOLOGIE 23 

CHIRURGIE  CARDIO-VASCULAIRE 6 

CHIRURGIE GENERALE 19 

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALLE 7 

CHIRURGIE ORTHO-TRAUMATO 31 

CHIRURGIE THORACIQUE 1 

CHIRURGIE PEDIATRIQUE 5 

CHIRURGIE UROLOGIQUE 8 

CHIRURGIE NEUROLOGIQUE 6 

DERMATOLOGIE 5 

ENDOCRINO-DIABETOLOGIE 10 

EPIDEMIOLOGIE 4 

GASTRO-ENTEROLOGIE 16 

GYNECO-OBSTETRIQUE 12 

HEMATOLOGIE 6 

HEMOBIOLOGIE 5 

IMMUNOLOGIE 6 

MALADIES INFECTIEUSES 5 

MEDECINE DU SPORT 3 

MEDECINE INTERNE 8 

MEDECINE LEGALE 8 

MEDECINE NUCLEAIRE 16 

MEDECINE DU TRAVAIL 1 

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION 6 

MICROBIOLOGIE 4 

NEPHROLOGIE 7 

NEUROLOGIE 7 

O.D.F 5 

ORL 16 

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 1 

ONCOLOGIE MEDICALE 5 

OPHTALMOLOGIE 23 

PARASITOLOGIE 3 

PATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE 3 

PEDIATRIE 16 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE 10 

PROTHESE DENTAIRE 6 

PSYCHIATRIE 7 

PHARMACOLOGIE 2 

RADIOLOGIE 12 

RADIOTHERAPIE 8 

RHUMATOLOGIE 4 

TOXICOLOGIE 6 

Total 408 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Annexe  à  l’arrêté du  20 Novembre 2017 
Portant ouverture d’un concours de recrutement 

de  Maîtres-assistants   Hospitalo-universitaire 
 

CHU MUSTAPHA :  

* CARDIOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce  «A1» 

* CHIRURGIE GENERALE 

- Un (01) poste Sce  « A » 

- Un (01) poste Sce  « B » 

- Un (01) poste Sce  UMC 

* OPHTALMOLOGIE 

- Un (01) poste Sce  « A » 

- Un (01) poste Sce  « B » 

*  PEDIATRIE 

- Un  (01) poste  Sce Oncologie Pédiatrique 

*  REANIMATION MEDICALE 

- Un  (01) poste  Sce Réanimation Médicale Polyvalente 

                                       
CHU BAB EL OUED : 

 

* BIOCHIMIE 

- Un  (01) poste Laboratoire central 

* CHIMIE  THERAPEUTIQUE 

- Un  (01) poste Sce Pharmacie 

* MICROBIOLOGIE 

- Un  (01) poste Laboratoire central 

* PARASITOLOGIE 

- Un  (01) poste Laboratoire central 

* PHARMACOGNOSIE 

- Un  (01) poste Sce Pharmacie 

                                         
CHU BENI MESSOUS :  
        

* ANESTHESIE REANIMATION 

- Un  (01) poste  Sce Gynécologie 

- Un (01) poste Sce  UMC 

* HEMATOLOGIE 

- Un  (01) poste Sce Hémato et Banque de sang 

* MICROBIOLOGIE 

- Un  (01) poste Laboratoire central (Mère-Enfants) 

*  PEDIATRIE 

- Un  (01) poste  Sce Oncologie Pédiatrique 

- Un (01) poste Sce  « A » 

* PNEUMO-PHTYSIOLOGIE 
- Un (01) poste Sce «  B » 

* PARASITOLOGIE 

- Un  (01) poste Laboratoire central (Mère-Enfants) 
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CHU HUSSEIN-DEY : 
 

* ANESTHESIE-REANIMATION 

- Un  (01) poste  Sce Anesthsie-réanimation 

- Un  (01) poste  Sce Gynécologie 

* BIOCHIMIE 

- Un  (01) poste Laboratoire central 

* HEMOBIOLOGIE 

- Un  (01) poste Laboratoire central 

* IMMUNOLOGIE 

- Un  (01) poste Laboratoire central 

* MICROBIOLOGIE 

- Un  (01) poste Laboratoire central 

* PHARMACOGNOSIE 

- Un  (01) poste Sce Pharmacie 
                                            

C .P. M. C :   
 

* BOTANIQUE  MEDICALE 

- Deux (02) postes Sce Pharmacie 

* BIOCHIMIE 

- Un (01) poste Laboratoire d’Hormonologie 

* CHIRURGIE GENERALE 

- Un (01) poste Sce  « B » 

* CHIMIE MINERALE 

- Un  (01) poste Sce Pharmacie 

* HEMOBIOLOGIE 

- Un (01) poste Sce Hématologie 
 

I.P.A :   
 

* MICROBIOLOGIE 

- Deux  (02) postes Sce  Virologie 

- Deux  (02) postes Sce  Bactériologie   

 

CHU   ANNABA : 
 

* BOTANIQUE MEDICALE 
- Un (01) poste Laboratoire de Botanique Médicale et de Pharmacognosie 

* BIOPHYSIQUE 

- Un (01) poste Laboratoire de Biophysique 

* HISTOLOGIE EMBRYOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire d’Histologie Embryologie 

* HYDRO-BROMATOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire Pharmacologie 

* IMMUNOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire d’Immunologie 

* MEDECINE  NUCLEAIRE 

- Un (01) poste Sce. Radiothérapie 

* PHARMACIE GALENIQUE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Pharmacie Galénique 

* PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION 

FONCTIONNELLE ET METABOLIQUE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Physiologie 
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* PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION 

FONCTIONNELLE CARDIO-RESPIRATOIRE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Physiologie 
 
 

CHU CONSTANTINE :  
 

* ANESTHESIE-REANIMATION 

- Un  (01) poste  Sce Urgences Médicale 

- Trois  (03) postes  CHU 
* BOTANIQUE  MEDICALE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Botanique 
* CHIMIE MINERALE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Chimie Minérale 
* CHIRURGIE GENERALE 

- Un  (01) poste  Sce « B » 
* CHIRURGIE Ortho-Traumato 

- Un  (01) poste Sce  «A» 

- Un  (01) poste Sce « B » 
* PEDIATRIE 

- Deux  (02) postes   Sce  « A » 

- Un  (01) poste Sce « B » 
* PHARMACOGNOSIE 

- Un (01) poste  Sce Toxicologie          

 

CHU TLEMCEN : 
 

* BOTANIQUE MEDICALE 

- Deux (02) postes  Laboratoire Pharmacognosie 

* CHIMIE THERAPEUTIQUE 

- Deux (02) postes Laboratoire Pharmacie Galénique 

* CHIMIE ANALYTIQUE 

- Deux (02) postes Laboratoire de Toxicologie 
* CHIMIE MINERALE 

- Deux (02) postes Laboratoire de Toxicologie 

* HYDRO-BROMATOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire d’Hydro-Bromatologie 

* IMMUNOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire d’Immunologie 

* PHARMACIE GALENIQUE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Pharmacie Galénique 

* PHARMACOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire de Pharmacologie 

* PHARMACOGNOSIE 

- Un (01) poste  Laboratoire de Pharmacognosie 

* RHUMATOLOGIE 

- Un (01) poste  Sce. Médecin Interne       

 

CHU SETIF : 

* BIOCHIMIE 

- Deux (02) postes Laboratoire central 

* BIOLOGIE CLINIQUE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central (complexe Mère-Enfants) 
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* BOTANIQUE MEDICALE 

- Deux (02) postes Laboratoire de Botanique Médicale 

* CHIMIE ANALYTIQUE 

- Deux (02) postes Laboratoire de Chimie Analytique 

* CHIMIE MINERALE 

- Deux (02) postes Laboratoire de Chimie Minérale 

* CHIMIE THERAPEUTIQUE 

- Deux (02) postes Laboratoire de Chimie Thérapeutique 
 

* HEMOBIOLOGIE 

- Deux (02) postes Laboratoire central 

* HYDRO-BROMATOLOGIE 

- Deux (02) postes Laboratoire central 

* HISTOLOGIE EMBRYOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire d’Histologie 

* IMMUNOLOGIE 

- Deux (02) postes Laboratoire central 

* PHARMACOGNOSIE 

- Deux (02) postes Laboratoire central 

* PHARMACOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire central 
  

CAC SETIF :                             

* PHARMACOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire central 
 

CHU ORAN :  
 

                                             * ANESTHESIE REANIMATION 

- Deux (02) postes Sce « A » 

- Deux (02) postes Sce « B » 

* BOTANIQUE MEDICALE 

- Un (01) poste Sce Toxico-pharmacologie 

* CHIRURGIE GENERALE 

- Deux (02) postes Clinique AÏT-IDIR Ali /PAV10 

* PEDIATRIE 

- Un (01) poste Sce AMILCAR CABRAL 

- Un (01) poste Sce MARFAN 

* PHARMACIE  GALENIQUE 

- Un (01) poste Laboratoire de Pharmacologie 

 

EHU  ORAN :       

 

* ANESTHESIE REANIMATION 

- Un (01) poste Sce  Anesthésie-réanimation 

* BIOPHYSIQUE PHARMACEUTIQUE 

- Un (01) poste Sce  Médecine Nucléaire 

* CHIRURGIE GENERALE 

- Un (01) poste Sce UMC 

* CHIMIE MINERALE 

- Un (01) poste Sce Pharmaco-vigilance 
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CHU SIDI-BEL-ABBES : 
                                                

* ANATOMIE GENERALE 

- Deux (02) postes Laboratoire d’Anatomie 

* BOTANIQUE MEDICALE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Botanique Médicale 

* BIOPHYSIQUE PHARMACEUTIQUE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Biophysique 

* CHIMIE ANALYTIQUE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Chimie Analytique 

* CHIMIE THERAPEUTIQUE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 

* HEMOBIOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce CTS 

* HYDRO-BROMATOLOGIE 

- Un  (01) poste Laboratoire Pharmacie Galénique 

* IMMUNOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 

* MICROBIOLOGIE 

- Deux (02) postes Laboratoire Central 

* PARASITOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire Central 

* PHARMACOGNOSIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Pharmacognosie 

* PHARMACOLOGIE 

- Deux (02) postes  Laboratoire central 

* PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION 

   FONCTIONNELLE CARDIO-RESPIRATOIRE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Physiologie 

* TOXICOLOGIE 

- Deux (02) postes Laboratoire central 

 

CHU BLIDA :  

 

* ANESTHESIE REANIMATION 

- Deux (02) postes Sce Chirurgie Générale 

- Deux (02) postes Sce Chirurgie Orthopédique 

- Trois (03) postes Sce Chirurgie Pédiatrique 

- Deux (02) postes Sce Gynécologie 

* BIOCHIMIE 

- Deux (02) postes Laboratoire central 

* CHIMIE ANALYTIQUE 

- Deux (02) postes Laboratoire de Chimie Analytique 

* CHIMIE MINERALE 

- Deux (02) postes Laboratoire de Chimie Minérale 

* CHIMIE THERAPEUTIQUE 

- Deux (02) postes Laboratoire de Chimie Thérapeutique 

* HYDRO-BROMATOLOGIE 

- Un (01) poste Laboratoire d’Hydro-Bromatologie 
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* HEMOBIOLOGIE 

- Un (0) poste Laboratoire central 

* IMMUNOLOGIE 

- Deux (02) postes Laboratoire central 

* PARODONTOLOGIE 

- Trois (03) postes Sce Chirurgie Dentaire 

* PATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE 

- Un (0) poste Sce Chirurgie Dentaire 
 

CHU DOUERA :  

* ANESTHESIE REANIMATION 

- Deux (02) postes Sce Chirurgie Générale 

- Deux (02) postes Sce Chirurgie Plastique 

* CARDIOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

* DERMATOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

* ENDOCRINOLOGIE -DIABETOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

* GASTRO-ENTEROLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 
 

CHU TIZI-OUZOU : 

* BOTANIQUE MEDICALE 

- Un (01) poste  Laboratoire de Botanique 

* CHIMIE ANALYTIQUE 

- Un (01) poste  Laboratoire de Chimie Analytique 

* CHIMIE THERAPEUTIQUE 

- Un (01) poste  Laboratoire de Chimie Thérapeutique 

* CHIMIE MINERALE 

- Un (01) poste  Laboratoire de Chimie Minérale 

* CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE 

- Un (01) poste Sce ORL 

* IMMUNOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire central 

* PHARMACOGNOSIE 

- Un (01) poste  Laboratoire central 

* PHARMACOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire central 

* PHARMACIE GALENIQUE 

- Un (01) poste  Laboratoire de Pharmacie Galénique 

* TOXICOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire de Toxicologie 
 

CHU BEJAIA : 
                      

* NEUROLOGIE 

- Un (01) poste  Sce Médecine Interne 

* ONCOLOGIE MEDICALE 

- Un (01) poste  Sce Médecine Interne 

* RHUMATOLOGIE 

- Un (01) poste  Sce Médecine Interne 
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CHU BATNA : 
 

* BOTANIQUE MEDICALE 

- Un (01) poste  Laboratoire de Botanique 

* CHIMIE MINERALE 

- Un (01) poste  Laboratoire de Chimie Minérale 

* DERMATOLOGIE 

- Un (01) poste  Sce. Médecine Interne 

* HEMOBIOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Hématologie 

 

* IMMUNOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire de Microbiologie 

* PHARMACIE  GALENIQUE 

- Un (01) poste  Laboratoire de Pharmacie Galénique 

* PHARMACOGNOSIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire Pharmacie Galénique 
 

CAC BATNA : 
 

* MICROBIOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire central 
 

CAC BLIDA : 
                                  

* HEMOBIOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire central 
 

EHS  EL KETTAR :   
 

* MALADIES INFECTIEUSES 

- Un (01) poste Sce  « B » 

- Un (01) poste  Sce  « C » 
 

EHS  AÏT-IDIR :   
 

* ANESTHESIE REANIMATION 

- Un (01) poste  Sce  Neuro-chirurgie 
   

EHS  SERAÏDI  ANNABA  :   
 

* MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION 

- Un (01) poste  Sce  Rééducation Fonctionnelle 

- Un (01) poste  Sce  Médecine Physique et Réadaptation 

 

EHS CANASTEL  ORAN :      

 

* ANESTHESIE REANIMATION 

- Un (01) poste Sce  Anesthésie-réanimation 

- Un (01) poste Sce  Réanimation  Polyvalente 

* CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

- Un (01) poste Sce UMC 

* PEDIATRIE 

- Un (01) poste Sce Gastro 
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EHS  OPHTALMOLOGIE  D’ORAN :  

     

*  CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

- Un (01) poste Sce  « A » 

- Un (01) poste Sce  « B » 

 

EHS  NOUAR FADELA  ORAN :      

  

* PEDIATRIE 

- Deux (02) postes  Sce  Pédiatrie Néonatologie 

 

EHS  SIDI CHAMI ORAN :  

     

*  PSYCHIATRIE 

- Un (01) poste Sce  « B » 

 

EHS  FRANTZ FANON BLIDA :  

     

*  PSYCHIATRIE 
- Un (01) poste Sce Lutte contre la Toxicomanie 

- Deux (02) postes Sce  « B » 

- Deux (02) postes Sce  « A » 

- Un (01) poste Sce Médico légale 

- Un (01) poste Sce « D » 

 

EHS TRANSPLANTATION D’ORGANE  BLIDA :  

  

* ANESTHESIE REANIMATION 

- Un (01) poste Sce Gynécologie 

   

EH DIDOUCHE MOURAD CONSTANTINE :       

 

* CHIRURGIE GENERALE 

- Un (01) poste Sce UMC 

 

EHS SIDI MABROUK CONSTANTINE :       

 

* ANESTHESIE REANIMATION 

- Un (01) poste Sce Chirurgie Pédiatrique 
 

 

EPH  ROUIBA : 

 
 

*  ANESTHESIE-REANIMATION 

- Un  (01) poste  Sce Chirurgie Générale 

*  HEMOBIOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 

*  MICROBIOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 
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EPH  BOLOGHINE : 
 

*  PARASITOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 

 

EPH  MOSTAGANEM : 
 

*  ANESTHESIE-REANIMATION 

- Un  (01) poste  Sce Chirurgie Générale 

*  CARDIOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

*  CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 

- Un  (01) poste  Sce Chirurgie Générale 

*  CHIRURGIE NEUROLOGIQUE 

- Un  (01) poste  Sce Chirurgie Générale 

*  CHIRURGIE UROLOGIQUE 

- Un  (01) poste  Sce Chirurgie Générale 

*  GASTRO-ENTEROLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

* HISTOLOGIE EMBRYOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire d’Histologie-Embryologie 

* HEMOBIOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 

*  HEMATOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

* MICROBIOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 

*  NEPHROLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

*  PEDIATRIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

 

EPH  BECHAR: 
 

* BIOCHIMIE 

- Deux (02) postes  Laboratoire central 

* CHIRURGIE  PEDIATRIQUE 

- Un (01) poste  Sce Médecine Interne 

* GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 

- Deux (02) postes  Sce Chirurgie Générale 

* IMMUNOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire central 

* PEDIATRIE 

- Un (01) poste  Sce Médecine Interne 

* PSYCHIATRIE 

- Un (01) poste  Sce Médecine Interne 

 

EPH  OUARGLA: 
 

* ANESTHESIE-REANIMATION 

- Un  (01) poste  Sce Réanimation Polyvalente. 



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   238

 

 

* BIOCHIMIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 

*  CARDIOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

*  CHIRURGIE UROLOGIQUE 

- Un  (01) poste  Sce Chirurgie Générale 
 

*  DERMATOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

*  ENDOCRINOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

*  GASTRO-ENTEROLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

*  HEMATOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

* IMMUNOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire central 

* MICROBIOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 

* MEDECINE DU TRAVAIL 

- Un  (01) poste  Sce Epidémiologie 

*  NEUROLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Neuro-chirurgie 

* PARASITOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 

* PEDIATRIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

*  RADIOTHERAPIE 

- Un  (01) poste  Sce Oncologie 

* RHUMATOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

* TOXICOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 
 

 

EPH  LAGHOUAT: 
 

* BIOLOGIE CLINIQUE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central. 

* CHIRURGIE UROLOGIQUE 

- Un  (01) poste  Sce Chirurgie. 

* CHIRURGIE NEUROLOGIQUE 

- Un  (01) poste  Sce Chirurgie Générale 

* DERMATOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne. 

* ENDOCRINOLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne. 

* GASTRO-ENTEROLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne. 

* IMMUNOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 
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* MALADIES INFECTIEUSES 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

* MEDECINE DU TRAVAIL 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

* NEUROLOGIE 

- Un  (01) poste  Sce Médecine Interne 

* PARASITOLOGIE 

- Un  (01) poste  Laboratoire central 

* PHARMACOLOGIE 

- Un (01) poste  Laboratoire central 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016جوان  02المؤرخ في  542يعدل القرار رقم ، 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1085قرار رقم 

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران،المعدل الذي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
اكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عام  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

الى مدرسة وطنية متعددة والمتضمن تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران  2012
 منو، 4التقنيات بوىران،السيما المادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437مضان عام ر  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 منو، 24الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 

الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016جوان  02المؤرخ في  542وبمقتضى القرار رقم  -
 الوطنية المتعددة التقنيات بوىران،المعدل.

 ررـــــيـق
 

المعـدل، والمـذكور أعـاله، كمـا  ،2016جـوان  02المؤرخ فـي  542يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 نوفمبر 22 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ــ
 مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانقائمة أعضاء 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة لقسم الفيزياء والكيمياء، عضو ميور بن شنان حميمة -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة لقسم اليندسة المدنية، عضو مولي دمحم -
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 ممثل منتخل عن سمك األساتذة لقسم الرياضيمت وااكعالم  ا لي، عضو شقاق مصطفي -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين، عضو مختار ىوارية حنان -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين، عضو دايري مصطفي -
 دمات،ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخ عضو بتاج خالد -
 ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات،  عضو بيدي عمي -
 ممثل منتخل عن الطمبة، عضو نواس رضوان -
 ممثل منتخل عن الطمبة. عضو شيبان دمحم اسالم -

 

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

  األقسام إنشاء يتضمن، 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1086رقم  قـــرار
 لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر  المكونة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  القعدة ذي 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14 الموافق 1429 عام رجل 11 في المؤرخ 215-08رقم  التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 .تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدل والمتضمن
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 41لممدرسة العميا، السيما المادة الذي يحدد القانون األساسي النموذجي 
، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لممدرسة الوطنية 2009ديسمبر  3المؤرخ في  332وبمقتضى القرار رقم  -

 .المتعددة التقنيات بالجزائر، المعدل
لمتعددة ، والمتضمن إحداث قسم بالمدرسة الوطنية ا2015نوفمبر  12المؤرخ في  1157وبمقتضى القرار رقم  -

  .التقنيات بالجزائر
 

 ررـــــيـق
 

 1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16مــن المرســوم التنفيــذي رقـم  41تطبيقــا ألحكــام المـادة  :األولــى المــادة
لممدرسـة والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى إنشــاء األقسـام المكونـة  ،2016يونيو سنة  14الموافق 

 ت بالجزائر.الوطنية المتعددة التقنيا
 األقسام التالية: المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائرتنشأ لدس   :2المادة 

 قسم التكوين التحضيري، -
 اليندسة الكيميائية،  قسم -
 قسم اليندسة المدنية، -
 قسم ىندسة البيئة، -
 قسم اليندسة الصناعية، -
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 قسم اليندسة الميكانيكية، -
 قسم ىندسة المناجم، -
 نيك،قسم اكلكترو  -
 قسم الري، -
 قسم التعدين، -
 قسم اكلكتروتقني، -
 قسم ا لية، -
 قسم التحكم في األخطار الصناعية والبيئية. -

نـــوفمبر  12المـــؤرخ فـــي  1157، المعـــدل ورقـــم 2009ديســـمبر  3المـــؤرخ فـــي  332رقـــم  ينيمغـــى القـــرار  :3المـــادة 
 أعاله. ينوالمذكور  2015

، كـل فيمـا يخصـو، بتنفيـذ ىـذا المدرسـةلمتعمـيم والتكـوين العـاليين ومـدير  يكمف كل من السادة المدير العـام :4 لمادةا
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 نوفمبر 22 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 ىر حجاراألستاذ طا                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األقسام إنشاء يتضمن، 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1087رقم  قـــرار
 لمدرسة الدراسات العميا التجارية  المكونة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17وافق الم 1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14 الموافق 1429 عام رجل 11 في المؤرخ 223-08رقم  التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 .تحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة والمتضمن
 2009أكتوبر سنة  12 الموافق 1430 عام شوال 23 في المؤرخ 330-09رقم  التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 .تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة والمتضمن
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16فيذي رقم وبمقتضى المرسوم التن -

 .منو 41الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمدرسة الدراسات العميا 2010فيفري  22المؤرخ في  37وبمقتضى القرار رقم  -

 .عدل والمتممالتجارية، الم
، والمتضمن إحداث قسم بمدرسة الدراسات العميا 2015نوفمبر  5المؤرخ في  1140وبمقتضى القرار رقم  -

  .التجارية
 ررـــــيـق
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 1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16مــن المرســوم التنفيــذي رقـم  41تطبيقــا ألحكــام المـادة  :األولــى المــادة
لمدرسـة ور أعاله، ييدف ىـذا القـرار إلـى إنشــاء األقسـام المكونـة والمذك ،2016يونيو سنة  14الموافق 

 الدراسات العميا التجارية.
 األقسام التالية: مدرسة الدراسات العميا التجاريةتنشأ لدس  :2المادة 

 قسم التكوين التحضيري، -
 إدارة األعمال،  قسم -
 قسم العموم التجارية، -
 قسم التسويق، -
 قسم الشؤون الدولية. -

نـوفمبر  5المـؤرخ فـي  1140، المعـدل والمـتمم ورقـم 2010فيفـري  22المؤرخ في  37رقم  ينيمغى القرار  :3المادة 
 أعاله. ينوالمذكور  2015

، كـل فيمـا يخصـو، بتنفيـذ ىـذا المدرسـةيكمف كل من السادة المدير العـام لمتعمـيم والتكـوين العـاليين ومـدير : 4 لمادةا
 ية لمتعميم العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسم

 2017 نوفمبر 22 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016جوان  20المؤرخ في  716م يعّدل القرار رق، 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1089رقم قـرار 
  لقسم األقسام التحضيرية لعموم البحـر المجنة العممية ألعضاء قائمة االسميةالمحّدد لم

 الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل مدرسةبال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17الموافق  1438دة عام ذي القع 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
والمتضّمن إنشاء وتنظيم معيد  1983غشت عام  13المؤرخ في  495-83وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .الساحل ةعموم البحر وتييئ
 2008جويمية سنة  14الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  221-08 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .والمتضّمن تحويل معيد عموم البحر وتييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   -

  .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16 ي رقموبمقتضى المرسوم التنفيذ -

 .الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
بالمدرسة الوطنية  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم األقسام التحضيرية لعموم البحر -

 .2017سبتمبر  13المؤرخ في  العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
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 ررـــــيـق
 

ييدف ىذا القرار إلـى تحديـد القائمـة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم األقسـام التحضـيرية لعمـوم  المادة األولى:
 بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل.  البحر

الوطنيــة مدرســة بال لقســم األقســام التحضــيرية لعمــوم البحــر ميــةتحــّدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجنــة العم :2المــادة 
 العميا لعموم البحر وتييئة الساحل، وفق ا لمجدول الممحق بيذا القرار.

يكّمف المـدير العـام لمتعمـيم والتكـوين العـاليين ومـدير المدرسـة الوطنيـة العميـا لعمـوم البحـر وتييئـة السـاحل،  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.كّل فيما يخصو، بتطبيق 

 2017 نوفمبر 22 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحّدد 2016جوان  20المؤرخ في  716الذي يعّدل القرار رقم  2017نوفمبر  22المؤرخ في  1089ممحق بالقـرار رقـم 
 ة الساحلالوطنية العميا لعموم البحر وتييئ مدرسةبال لقسم األقسام التحضيرية لعموم البحـر المجنة العممية ألعضاء قائمة االسميةلم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم  قريمس سمير 1
 رئيسة القسم  لعور أمال 2
 أستاذة محاضرة قسم "أ" شرناي صفية 3
 أستاذة محاضرة قسم "ل" خميفة نجمة 4
 أستاذة مساعدة قسم "أ" محديد صونيا 5
 اعد قسم "ل"أستاذ مس بوكرت رضوان 6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بن تشيكو لطيفة 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بن زاوي سيام 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1090قرار رقم 

 عنابة-موم التسييرالوطنية العميا لعالمجمس العممي لممدرسة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
الذي  2010و سنة يوني 28الموافق  1431رجل عام  15المؤرخ في  164-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .يتضّمن إنشاء المدرسة التحضيرية لمعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بعنابة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16 التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم -

 .الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادس األولى عام  18المؤرخ في  88-17وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

لمعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بعنابة، إلى مدرسة عميا والمتضّمن تحويل المدرسة التحضيرية  2017
 .في عموم التسيير
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الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2012مارس  8المؤرخ في  62وبموجل القرار رقم  -
 عنابة. -بالمدرسة الوطنية العميا لعموم التسيير

عنابة، المؤرخ -بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لعموم التسييروبناء  عمى محضر انتخال ممثمي األساتذة  -
 .2017سبتمبر  10في 

 ررـــــيـق
 

 1437رمضـان عـام  9المـؤرخ فـي  176-16مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  44تطبيقـا ألحكـام المـادة  المـادة األولـى:
تحديد القائمة االسـمية ألعضـاء  ، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى2016يونيو سنة  14الموافق 

 .عنابة-الوطنية العميا لعموم التسييرالمجمس العممي لممدرسة 
، وفقـا لمجـدول عنابة-الوطنية العميا لعموم التسييرتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
كـل فيمـا  ،عنابـة-الوطنية العميا لعمـوم التسـييركوين العاليين ومدير المدرسة يكمف المدير العام لمتعميم والت :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 

 2017 نوفمبر 22 فير بالجزائر حر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017نوفمبر  22المؤرخ في  1090 ممحق بالقرار رقم
 عنابة-التسيير الوطنية العميا لعمومالمجمس العممي لممدرسة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة ريحان الشريف 1
 الشياداتبالدراسات في التدرج و مدير مساعد مّكمف  بوزراع دمحم 2
 رئيسة قسم التكوين التحضيري  شريط نسرين 3
 رئيسة قسم الطور الثاني حمدي جميمة 4
 وي مصف األستاذيةذل األساتذة ممثّ  زاوي حسين 5
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين قسم "أ" عطاء هللا صبرينة 6
 مسؤولة المكتبة جدو فائزة 7
 عنابة-أستاذ بجامعة باجي مختار  قوادرية نور الدين 8
 عنابة-أستاذ بجامعة باجي مختار  بوقطة فؤاد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسمية ألعضاءيحدّ ، 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1091 مـرقرار ـق

 لإلعالم اآللي العميا ةلممدرسة الوطنيالمجمس العممي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .ين أعضاء الحكومةوالمتضّمن تعي
الذي  2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجل عام  11المؤرخ في  220-08 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .يتضمن تحويل المعيد الوطني لمتكوين في اكعالم ا لي إلى مدرسة خارج الجامعة



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   245

 

 

الذي  2013يونيو سنة  28فق الموا 1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  .يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 .الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014ر أكتوب 12المؤرخ في  889وبموجل القرار رقم  -
 .بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالم ا لي

 25وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم ا لي المؤرخ في  -
 .2017سبتمبر 

 ررـــــيـق
ــا ألحكـام المــا المـادة األولــى:  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فـي 176-16 مـن المرســوم التنفيــذي رقـم 44دة تطبيق 

، والمـــذكور أعاله،ييـــدف ىـــذا القـــرار إلـــى تحديـــد القائمـــة االســـمية ألعضـــاء 2016يونيـــو  14الموافـــق 
 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم ا لي. 

ـــا لمجـــدول تحـــّدد القائمـــة االســـمية ألعضـــاء المجمـــس العممـــي  :2المـــادة  لممدرســـة الوطنيـــة العميـــا لإلعـــالم ا لـــي، وفق 
 الممحق بيذا القرار.

يكّمـــف المـــدير العـــام لمتعمـــيم والتكـــوين العـــاليين ومـــدير المدرســـة الوطنيـــة العميـــا لإلعـــالم ا لـــي، كـــّل فيمـــا  :3المـــادة 
 عممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث ال

 

 2017 نوفمبر 22 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ

 د القائمة االسمية ألعضاءيحدّ الذي  2017نوفمبر  22المؤرخ في  1091 مـرار رقـق بالقـممح
 العميا لإلعالم اآللي العميا ةالوطنيالمجمس العممي لممدرسة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجمس العممي لممدرسة سمدير المدرسة، رئي كوديل مولود 1
 مديرة مساعدة مكّمفة بالّدراسات في التّدرج والشيادات شريد نصيرة 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي خميفاتي سي العرابي 3
 مدير مساعد مكّمف بالتكوين المتواصل والعالقات الخارجية غماري عبد الصمد رضا 4
 رئيس قسم األقسام التحضيرية ايت عمران رشيد 5
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم األقسام التحضيرية شعالل ياسين 6
 ممثمة عن األساتذة المساعدين  صادق سييمة 7
 مديرة مخبر بحث بن عشبة كريمة 8
 مدير مخبر بحث زقور جمال الدين 9
 أستاذ بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين بوخمفة كمال 10
 1البميدة-أستاذة بجامعة سعد دحمل بد حفيظةبوعرفة عا 11
 مسؤول المكتبة بمحرش عبقد الرحمن 12

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لقائمة االسمية ألعضاءيحّدد ا، 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1092قرار رقم 
 انالعميا إلدارة األعمال بتممسمدرسة بال لقسم التكوين التحضيري  المجنة العممية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
ذي ال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادس األولى عام  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والمتضّمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان، إلى مدرسة  2017
 .عميا كدارة األعمال

ال وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم التكوين التحضيري بالمدرسة العميا كدارة األعم -
 .2017سبتمبر  17بتممسان المؤرخ في 

 

 ررـــــيـق
 

 1437رمضـان عـام  9المـؤرخ فـي  176-16مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  50تطبيقـا ألحكـام المـادة  المـادة األولـى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسـمية ألعضـاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 سم التكوين التحضيري بالمدرسة العميا كدارة األعمال بتممسان.المجنة العممية لق
لقســم التكــوين التحضــيري بالمدرســة العميــا كدارة األعمــال  تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة :2المــادة 

 بتممسان، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
ليين ومـــدير المدرســـة العميـــا كدارة األعمـــال بتممســـان،كل فيمـــا يكمـــف المـــدير العـــام لمتعمـــيم والتكـــوين العـــا :3المـــادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 نوفمبر 22 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 ستاذ طاىر حجاراأل                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقائمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد ا 2017نوفمبر  22المؤرخ في  1092ممحق بالقرار رقم 
 العميا إلدارة األعمال بتممسانمدرسة بال تحضيري لقسم التكوين ال المجنة العممية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسم "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسم بوخاتم نضيرة 1
 رئيس القسم عبد المالك دمحم 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" صوير ميدي 3
 أستاذ محاضر قسم "ل" طاىري كمال 4
 محاضر قسم "ل" أستاذ بوغازي ىشام 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" عبيد هللا دمحم 6
 أستاذة مساعدة قسم "ل" قدار نعيمة 7

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 يحدد القائمة االسمية، 2017نوفمبر  22مؤرخ في  1093قرار رقم 
 العميا إلدارة األعمال بتممسانألعضاء المجمس العممي لممدرسة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة والمتضّمن
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 .لذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العمياا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادس األولى عام  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والمتضّمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان، إلى مدرسة  2017
 .األعمال عميا كدارة

 .2017أكتوبر  24المؤرخ في  73وبناء  عمى إرسال المدرسة العميا كدارة األعمال بتممسان رقم  -
 

 ررـــــيـق
 

 1437رمضـان عـام  9المـؤرخ فـي  176-16مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  44تطبيقـا ألحكـام المـادة  المـادة األولـى:
ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسـمية ألعضـاء ، والمذكور أعاله، ييدف 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا كدارة األعمال بتممسان.
تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجمــس العممــي لممدرســة العميــا كدارة األعمــال بتممســان ، وفقــا لمجــدول  :2المــادة 

 الممحق بيذا القرار.
والتكـــوين العـــاليين ومـــدير المدرســـة العميـــا كدارة األعمـــال بتممســـان،كل فيمـــا  يكمـــف المـــدير العـــام لمتعمـــيم :3المـــادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 نوفمبر 22 فيبالجزائر حرر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسميةالذي  2017نوفمبر  22المؤرخ في  1093 ممحق بالقرار رقم
 العميا إلدارة األعمال بتممساناء المجمس العممي لممدرسة ألعض

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة ساىل سيدي دمحم 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميم والشيادات والتكوين المتواصل  بن بوزيان دمحم 2

كوين في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار مدير مساعد مكّمف بالت مطعيش دمحم األمين 3
 وترقية المقاوالتية

 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اكعالم واالتصال والعالقات الخارجية عميان عبد الغني 4
 رئيس قسم التكوين التحضيري  عبد المالك دمحم 5
 رئيس قسم التكوين في الطور الثاني سعيدي طارق  6
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 رئيسة المجنة العممية لقسم التكوين التحضيري  وخاتم نضيرة ب 7
 رئيسة المجنة العممية لقسم التكوين في الطور الثاني بسوح نضيرة 8
 ممّثل أساتذة قسم التكوين التحضيري  طاىري كمال 9
 ممّثل أساتذة قسم التكوين في الطور الثاني بوسعدية ىشام 10
 ساتذة المساعدينممّثل عن األ عبيد هللا دمحم 11
 تممسان -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بن بوزيان دمحم 12
 تممسان -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بوثمجة عبد الناصر 13
 مسؤول مكتبة المدرسة بن عامر عمي 14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الخدمات اإلجتماعية يتضمن تجديد تشكيمة لجنة 2017نوفمبر  26قرار مؤرخ في 

 1لدى كميـة اآلداب والفنـون جامعـة وىـران 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982 ماي سنة 15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .البحث العمميالعالي و 
-84، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2014سبتمبر سنة  22المؤرخ في  262-14المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -

 .، المتعمق بتنظيم جامعـة وىران وسيرىا1984أوت سنة  18المؤرخ في  211
جنة الخدمات ، المتضمن تزكية ممثمي األساتذة في ل2017جوان سنة  14نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

  .1اكجتماعية لدس كمية ا دال والفنون جامعة وىران
، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لممثمي العمال في لجنة 2017جوان سنة  14نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

  .1الخدمات اكجتماعية لدس كمية ا دال والفنون جامعة وىران
، المتضمـن التشكيمة النيائية ألعضـاء لجنـة الخدمـات 2017ان سنة جو  15نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .1مية ا دال والفنون جامعة وىراناكجتماعيـة لـدس ك
 

 ررـــــيـق
 

 .1تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس كمية ا دال والفنون جامعة وىران المـادة األولى:
 ة من األعضاء ا تية أسماؤىم :تتكون لجنة الخدمات اكجتماعي :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 سعد هللا زىرة، -03 زرادي نور الدين، -02 منصوري لخضر، -01
 خوالف بوعالم، -06 بوسعادة خيرة، -05 شرقي دمحم، -04
     سماحات ىشام، -07
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 األعضاء اإلضافيون: 
 فراق صورية، -03 بن ذىيبة بنكاع، -02 مسعود أحمد، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3 لمـادةا
ــادة  ـــدة عميــدة كميــة ا دال والفنــون جامعــة وىــران :4الم ، بتنفيــذ ىــذا القــرار، الــذي سينشــر فــي النشــرة 1تكمــف السي

 الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 نوفمبر 26 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، المتضمـن تجديد تشكيمة2015أكتوبر  22يتضمن تعديل قرار المؤرخ في  2017نوفمبر  26قرار مؤرخ في 
 والتجارية وعموم التسيير تممسان االقتصاديةالمدرسة التحضيرية في العموم لجنة الخدمات االجتماعية لدى 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزيرالتعميم العالي 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والبحث العممي
تحضيرية ، المتضمن تحويل المدرسة ال2017فيفري سنة  15المؤرخ في  86-17المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -

 .في العموم اكقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان، إلى مدرسة عميا كدارة األعمال
، المتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس المدرسة 2015أكتوبر سنة  22نظـــــ را  لمقرارالمؤرخ في  -

 .سانالتحضيرية في العموم اكقتصادية والتجارية وعموم التسيير تمم
، الصادرة عن مدير المدرسة العميا كدارة األعمال، المتضمن 2017نوفمبر سنة  02نظـــــ را  لرسالة المؤرخ في  -

         .طمل تحيين تسمية لجنة الخدمات اكجتماعية بالمدرسة العميا كدارة األعمال
 

 ررـــــيـق
 

بتسميـــة  «رـوم التسييـــة وعمـــة والتجاريـــوم اكقتصاديـــالعمــة فــي ـة التحضيريـــالمدرســ»: تســتخمف تسميـــة المـــادة األولــى
 .والمذكور أعاله 2015أكتوبر  22في عنوان ونـص القـرار المؤرخ في  «العميـا كدارة األعمـالة ـالمدرس»

رســمية يكمــف السيـــد مديـــر المدرســة العميــا كدارة األعمــال، بتنفيــذ ىــذا القــرار، الــذي سينشــر فــي النشــرة ال :2المـــادة 
 .لوزارة التعميم العالي والبحث العممي

 2017 نوفمبر 26 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ــ
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017نوفمبر  27في قرار مؤرخ 
 لدى المدرسـة الوطنية العميـا لمتكنولوجيا الجزائر 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82ى المرسوم الرئاسي رقم بمقتض -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013ي سنة جانف 30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية 2009جانفي سنة  20المؤرخ في  20-09المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -

 .العميا لمتكنولوجيا
لممثمي األساتذة في لجنة ، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال 2017أفريل سنة  11نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

  .الخدمات اكجتماعية لدس المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا الجزائر
، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لممثمي العمال في لجنة 2017أفريل سنة  11نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .ائرالخدمات اكجتماعية لدس المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا الجز 
، المتضمـن تشكيمة أعضـاء لجنـة الخدمات اكجتماعيـة لـدس 2017أفريل سنة  26نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا الجزائر
 يـقـــــرر

 

 .لجزائرتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا ا المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بالي مراد، -03 رحموني ميدي، -02 بمحساني عمي، -01
 أوسعدي زىيرة، -06 حمزة كمال، -05 درموش رضا، -04
     بن عمار خميدة، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   عقيني شفيق، -02 سعيدي منير، -01

 

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيـد مديـر المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا الجزائـر، بتنفيـذ ىـذا القـرار، الـذي سينشــر فـي النشـرة  :4المادة 

 ث العممي.الرسمية لوزارة التعميم العالي والبح
 2017 نوفمبر 26 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 عالي والبحث العمميوزير التعميم الع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
  دمحم صالح الدينصديقي أدمحم                                                                                                        
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء اد يحدّ ، 2017نوفمبر  28مؤرخ في  1094قرار رقم 
 الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل مدرسةلقسم البيئة والتييئة بال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .أعضاء الحكومة والمتضّمن تعيين
والمتضّمن إنشاء وتنظيم معيد  1983غشت عام  13المؤرخ في  495-83وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الساحل ةعموم البحر وتييئ
 2008جويمية سنة  14الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في 221-08 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .ئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعةوالمتضّمن تحويل معيد عموم البحر وتيي
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
والتييئة بالمدرسة الوطنية العميا لعموم  ةلقسم البيئ 2017نوفمبر  22المؤرخ في 1088 موبناء  عمى القرار رق -

 .البحر وتييئة الساحل
يئة بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر والتي ةوبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم البيئ -

 .2017أكتوبر 17وتييئة الساحل المؤرخ في 
 يـقـــــرر

 

ــا ألحكــام المــادة  المــادة األولــى:  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي 176-16 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 44تطبيق 
ائمــة االســمية ألعضــاء ييــدف ىــذا القــرار إلــى تعــديل الق ، والمــذكور أعــاله،2016يونيــو  14الموافــق 

 والتييئة بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل.  ةالمجنة العممية لقسم البيئ
الوطنيــة العميــا لعمــوم البحــر مدرســة والتييئــة بال ةلقســم البيئــ تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة :2المــادة 

 ا القرار.وتييئة الساحل ، وفقا لمجدول الممحق بيذ
الوطنية العميـا مدرسة والتييئة بال ةلقسم البيئ 2017نوفمبر 22المؤرخ في  1088  متمغى أحكام القرار رق :3المادة 

 لعموم البحر وتييئة الساحل. 
يكمــف المــدير العــام لمتعمــيم والتكــوين العــاليين ومــدير المدرســة الوطنيــة العميــا لعمــوم البحــر وتييئــة الســاحل  :4المــادة 

 ل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.،ك
 2017 نوفمبر 28 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 مقائمة االسمية ألعضاءيحّدد ل ، الذي2017نوفمبر  28المؤرخ في  1094ممحق بالقرار رقم 
 لعموم البحر وتييئة الساحل الوطنية العميا مدرسةلقسم البيئة والتييئة بال المجنة العممية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة،رئيسة المجنة العممية  لوانشي فريال 1
 رئيس القسم  بوعيشة فريد 2
 أستاذة بشاري ىومة فوزية 3
 أستاذ حمدي بوعالم 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" دريش دمحم 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" مزوار خوضير 6
 أستاذ مساعد قسم "ل" الحق بوغريرة عبد 7
 أستاذة مساعدة قسم "ل" لحمر نيمة 8
 أستاذ مساعد قسم "ل" قادة دمحم 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ل، 2017نوفمبر  28مؤرخ في  1095قرار رقم 

 العميا في العموم التطبيقية بتممسان مدرسةيري باللقسم التكوين التحض
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عام  18المؤرخ في  82-17 فيذي رقموبمقتضى المرسوم التن -

الذي يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم التقنيات بتممسان إلى مدرسة عميا في العموم  2017
 .التطبيقية

درسة العميا في العموم وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم التكوين التحضيري بالم -
 .2017نوفمبر 7التطبيقية المؤرخ في 

 يـقـــــرر
 

ــا ألحكــام المــادة  المــادة األولــى:  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي 176-16 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 44تطبيق 
ييــدف ىــذا القــرار إلــى تعــديل القائمــة االســمية ألعضــاء  ، والمــذكور أعــاله،2016يونيــو  14الموافــق 

 جنة العممية لقسم التكوين التحضيري بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية. الم
ـــادة  ـــة :2الم ـــوم  تحـــدد القائمـــة االســـمية ألعضـــاء المجنـــة العممي ـــا فـــي العم لقســـم التكـــوين التحضـــيري بالمدرســـة العمي

 التطبيقية ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
كـل فيمـا  تكوين العاليين ومدير المدرسة العميـا فـي العمـوم التطبيقيـة بتممسـان،يكمف المدير العام لمتعميم وال: 3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 نوفمبر 28 فير بالجزائر حر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 ألعضاءمقائمة االسمية الذي يحّدد ل، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  1095ممحق بالقرار رقم 
 العميا في العموم التطبيقية بتممسان مدرسةلقسم التكوين التحضيري بال المجنة العممية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية  أستاذ، تنوقة لحسن 1
 رئيس القسم  بممكي دمحم 2
 أستاذة محاضرة قسم "أ" غمري أمينة 3
 سم "أ"أستاذ محاضر ق بن عصمان أحمد سفيان 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" عبدلي إيمان 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" سيالوي دمحم 6
 أستاذ محاضر قسم "ل" بن يخمف سمير 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن منصور سيد أحمد 8
 أستاذة مساعدة قسم "ل" زاد فتيحة مالطي دنيا 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ل، 2017نوفمبر  28ؤرخ في م 1096قرار رقم 

 العميا في العموم التطبيقية بتممسان مدرسةلقسم الطور الثاني بال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016و سنة يوني 14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولى عام  18المؤرخ في  82-17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

الذي يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم التقنيات بتممسان إلى مدرسة عميا في العموم  2017
 .التطبيقية

وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الطور الثاني بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية  -
 .2017نوفمبر 7المؤرخ في 

 يـقـــــرر
 

ــا ألحكــام المـادة  المــادة األولــى:  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16 مــن المرســوم التنفيــذي رقـم 44تطبيق 
ييــدف ىــذا القــرار إلــى تعــديل القائمــة االســمية ألعضــاء  ، والمــذكور أعــاله،2016ونيــو ي 14الموافــق 

 المجنة العممية لقسم الطور الثاني بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية. 
فقا لقسم الطور الثاني بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية، و  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدول الممحق بيذا القرار.
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كـل فيمـا  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميـا فـي العمـوم التطبيقيـة بتممسـان، :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 نوفمبر 28 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ــ

 مقائمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد ل، 2017نوفمبر  28مؤرخ في  1096بالقرار رقم ممحق 
 العميا في العموم التطبيقية بتممسان مدرسةلقسم الطور الثاني بال المجنة العممية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"،رئيس المجنة العممية  وىراني طارق  1
 سم رئيس الق مراد لطفي 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" فرواني عبد الكريم 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" رحو دمحم 4
 أستاذ محاضرقسم "ل" بن نكروف دمحم 5
 أستاذة محاضرة قسم "ل" خربوش جميمة 6
 أستاذ محاضر قسم "ل" بن حمو سيدي دمحم 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" خالدي سمعين 8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016فيفري  13المؤرخ في  82يعدل ويتمم القرار رقم ، 2017ديسمبر  03مؤرخ في  1100قرار رقم 

 المعدل الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلقتصاد بوىران،
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25رخ في المؤ  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16قم وبمقتضى المرسوم التنفيذي ر  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادس االولى عام  18المؤرخ في  85-17وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران، الى مدرسة والمتضمن تحويل المدرسة  2017
 .عميا لإلقتصاد

الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة  2016فيفري سنة  13المؤرخ في  82وبمقتضى القرار رقم  -
 دل.المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران،المع

 

 يـقـــــرر
المعدل، والمـذكور أعـاله،  ،2016فيفري  13المؤرخ في  82يعدل ويتمم الجـدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:

 كما ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017 ديسمبر 03 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىران.
 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا سنوسي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بن عودة أيول -
 المكمفة بالتربية الوطنية،ممثل الوزيرة   عضو سميماني ارزقي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو بمبكوش عبد القادر  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو عثماني يحيى -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو الطيل فيصل عبدالرحمان -
 والمناجم، وزير المكمف بالصناعةممثل ال عضو خمدون عبد الرحيم -
 ممثل عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، عضو بونعامة جمال -
 ممثل مؤسسة صوميز، عضو كموم يزيد -
 ممثل مؤسسة الفاترون. عضو غازي حبيل -
 ".......................................الباقي بدون تغييرو ..........................................."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016أفريل  02المؤرخ في  193يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  03مؤرخ في  1101قرار رقم 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية،المعدل.  
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجل عام  11المؤرخ في  218-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ل العمومية إلى مدرسة خارج الجامعةوالمتضمن تحويل المدرسة الوطنية العميا لألشغا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016أفريل  2المؤرخ في  193وبمقتضى القرار رقم  -

 الوطنية العميا لألشغال العمومية، المعدل.
 يـقـــــرر

 

المعـدل، والمـذكور أعـاله، كمـا  ،2016أفريـل  2المـؤرخ فـي  193ل الجـدول الممحـق بـالقرار رقـم يعـد المادة األولـى:
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 ديسمبر 03 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
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 ة العميا لألشغال العموميةالمدرسة الوطني قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:المنتخبواألعضاء  -1

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة لقسم اليياكل القاعدية، عضو عمير دمحم -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة لقسم المواد واليياكل، عضو حديد دمحم -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين، عضو لراري دمحم -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين، عضو ونسي خالدت -
 ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو لقبج سمير -
 ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات،  عضو سالم طارق  -
 ممثل منتخل عن الطمبة، عضو عبادي ميدي -
 ممثل منتخل عن الطمبة. عضو دحو شوقي دمحم صغير -

 

 ".......................................الباقي بدون تغييرو ..........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       2016أكتوبر  11المؤرخ في  1610يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  04مؤرخ في  1102قرار رقم 
 ، المعدلالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 .منو 10الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2010سبتمبر سنة  9 الموافق 1431رمضان عام  30المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2المادة  اوالمتمم، السيم لاء مركز جامعي بالبيض، المعدوالمتضمن إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2016أكتوبر  11المؤرخ في  1610وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعدل.المركز الجامعي بالبيض
 يـقـــــرر

 

والمـذكور أعـاله،  المعـدل، ،2016أكتـوبر  11المـؤرخ فـي  1610يعـدل الجـدول الممحـق بـالقرار رقـم  المادة األولى:
 كما ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار  :2المادة 
 2017 ديسمبر 04 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض
 :المنتخبون األعضاء  -1

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ،ذوي مصف األستاذيةممثل منتخل عن سمك األساتذة  عضو مسعودي خالد -
 ل عن سمك األساتذة المساعدين،ممثل منتخ عضو منصوري أدمحم -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين، عضو عبد النور أدمحم -
 ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو شاللي عبد القادر -
 عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات،  ةمنتخب ةممثم عضو كروري ايمان -
 ممثل منتخل عن الطمبة، عضو روبة دمحم -
 عن الطمبة. ةمنتخب ةممثم عضو بوراس كريمة -
 ".......................................الباقي بدون تغييرو ..........................................."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017ديسمبر  04 مؤرخ في1103  قرار رقم

 الغربديد عيدة رئيس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة يتضمن تج
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمن 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 .القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعدل والمتمم
، 1984سنة غشت  18الموافق  1404ام ذي القعدة ع 21المؤرخ في  211-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

  .المعدل والمتمم ،وىران وسيرىاجامعة عمق بتنظيم والمت
غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة2017
، 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادس األولى عام  2المؤرخ في  208-01ي رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذ -

 .منو 5الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
، 2013ر سنة يناي 30االموافق  1435ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
، والمتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات 2015سبتمبر سنة  12المؤرخ في  854بمقتضى القرار رقم  -

 .غرللمنطقة ال
 يـقـــــرر

 

ــادة األولــى: جمــادس األولــى عــام  2لمــؤرخ فــي ا 208-01مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  5تطبيقــا ألحكــام المــادة  الم
، والمـــذكور أعـــاله، ييـــدف ىـــذا القـــرار إلـــى تجديـــد عيـــدة رئـــيس 2001يوليـــو ســـنة  23الموافــق  1422

 .غرلالندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة ال
لمدة سنتين  1وىران التي يترأسيا مدير جامعة غرل تجدد عيدة رئيس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة ال :2المادة 

 ( ابتداء من تاريخ توقيع ىذا القرار.2)
 .يكمف السيد األمين العام بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي :3المادة 

 2017 ديسمبر 04 فيئر حرر بالجزا                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ  ـــ
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 2017ديسمبر  04 مؤرخ في 1104رقم قرار 
 يتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمن 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 .القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعدل والمتمم
 ،2017 غشت سنة 17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
، 1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عام  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

    .والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل والمتمم
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادس األولى عام  2المؤرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .، الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا2001
، 2013يناير سنة  30االموافق  1435ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
، المتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات 2015سبتمبر سنة  12المؤرخ في  856وبمقتضى القرار رقم  -

 لمنطقة الوسط.
 ـــرريـقــ

 

 إلى جامعة بومرداس. 1يحول مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط من جامعة البميدة المادة األولى:
 يترأس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط مدير جامعة بومرداس. :2المادة 
لمخصصــة بعنــوان جامعــة تقتطــع نفقــات ســير النــدوة الجيويــة لمجامعــات لمنطقــة الوســط مــن االعتمــادات ا :3المــادة 

 بومرداس.
 ، والمذكور أعاله. 2015سبتمبر سنة  12المؤرخ في  856يمغى القرار رقم  :4المادة 
يكمف كل من السادة مدير الميزانية والوسائل ومراقبـة التسـيير ومـدير جامعـة بـومرداس، كـل فيمـا يخصـو،  :5المادة 

 لمتعميم العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية 
 

 2017 ديسمبر 04 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017ديسمبر  04 مؤرخ في 1105 قرار رقم
 يس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشرق يتضمن تجديد عيدة رئ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمن 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 .القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعدل والمتمم
غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25مؤرخ في ال 243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة2017
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 ،2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادس األولى عام  2المؤرخ في  208-01 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 .منو 5، ال سيما المادة الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا

، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   .2والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 

، 2013يناير سنة  30االموافق  1435ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .حيات وزير التعميم العالي والبحث العمميالذي يحدد صال

، والمتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات  2015سبتمبر سنة  12المؤرخ في  855بمقتضى القرار رقم  -
 لمنطقة الشرق.

 

 يـقـــــرر
 
 

ــادة األولــى: لــى عــام جمــادس األو  2المــؤرخ فــي  208-01مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  5تطبيقــا ألحكــام المــادة  الم
، والمـــذكور أعـــاله، ييـــدف ىـــذا القـــرار إلـــى تجديـــد عيـــدة رئـــيس 2001يوليـــو ســـنة  23الموافــق  1422

 الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشرق.
لمــدة  2تجــدد عيــدة رئــيس النــدوة الجيويــة لمجامعــات لمنطقــة الشــرق التــي يترأســيا مــدير جامعــة قســنطينة: 2المــادة 

 وقيع ىذا القرار.( ابتداء من تاريخ ت2سنتين )
 يكمف السيد األمين العام بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2017 ديسمبر 04 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 اراألستاذ طاىر حج                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2017ديسمبر  04 في مؤرخ 1106 قرار رقم
 والثقافي اإلجتماعي اإلنسان عمم في والتقني العممي البحث لمركز

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25مؤرخ في ال 243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 والمتضمن ،1992 ماي 23 الموافق 1412 القعدة ذي 20 في المؤرخ 215-92 رقم التنفيذي المرسوم بمقتضى -

 .متمموال المعدل والثقافي، اكجتماعي اكنسان عمم في والتقني العممي البحث مركز إنشاء
 الذي ،2011 نوفمبر 24 الموافق 1432 الحجة ذي 28 في المؤرخ 396-11 رقم التنفيذي المرسوم بمقتضى -

 .منو 21 المادة سيما ال والتكنولوجي، العممي الطابع ذات العمومية لممؤسسة النموذجي األساسي القانون  يحدد
 الذي ،2013 جانفي 30 الموافق 1434 األول ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقم التنفيذي المرسوم بمقتضى -

 .العممي والبحث العالي التعميم وزير صالحيات يحدد
 يقـــــــــرر
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 الموافق 1432 الحجة ذي 28 في المؤرخ 396-11 رقم التنفيذي المرسوم من 21 لممادة تطبيقا: األولى المادة
 البحث لمركز العممي جمسالم ألعضاء اكسمية القائمة تحدد أعاله، والمذكور ،2011 نوفمبر 24

 :يأتي كما والثقافي اكجتماعي اكنسان عمم في والتقني العممي
 المركز لباحثي بالنسبة: 

  فؤاد، نوار -
  مقدم خديجة -
  دمحم، سيدي دمحمي -
  بن زنين بمقاسم -
  مولوجي صورية -
  بولفضاوي فاطمة الزىراء -
  ىدية صارة -
  موالي حميمة -

 المركز عن ينالخارج لمباحثين بالنسبة: 

 خواجة عبد العزيز -
 حاشي سميمان -
 شاشو إبتسام -
 بن قرنة دمحم -

 بالخارجالوطنيين المقيمين  لمباحثين بالنسبة: 

 طاىر شاوش مميك -
 رحال مميكة -
 العياشي عنصر -
 بمقيدوم سعيد -

 

 القانون  بحكم األعضاء: 

 المركز مديرة المستاري جياللي -
 بحث وحدة ةمدير  أقيس كمثومة -
 بحث وحدة مدير ش بغداد دمحمحير  -
 بحث وحدة مدير رحايل طيل -

 

 .العممي والبحث العالي لمتعميم الرسـمية النشرة في القرار ىذا ينشر :1 المـادة
 2017 ديسمبر 04 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 حجاراألستاذ طاىر                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2017أفريل  18المؤرخ في  453يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  04مؤرخ في  1107قرار رقم 
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة، المعدلالذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
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 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجل عام  11المؤرخ في  211-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
ألدال والعموم اكنسانية في مدينة الجزائر الى مدرسة والمتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في ا

 .خارج الجامعة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9ي المؤرخ ف 176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2017أفريل  18المؤرخ في  453وبمقتضى القرار رقم  -

 العميا لألساتذة ببوزريعة، المعدل.
 ـــرريـقــ

 
 

، المعـدل والمـذكور أعـاله، كمـا 2017أفريـل  18المـؤرخ فـي  453يعدل الجـدول الممحـق بـالقرار رقـم  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 ديسمبر 04 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 ء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةقائمة أعضا
 ن:األعضاء المعينو - 1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا حود مويسة جمال -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو الدين خنوف عز -
 لتربية الوطنية،ممثل الوزيرة  المكمفة با عضو بولسان مولود -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو بعداش ليمى -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو ياسف خير الدين -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم. عضو جبيمي دمحم -

 

 ".......................................الباقي بدون تغييرو ..........................................."
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 2016افريل  19المؤرخ في   274يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  04مؤرخ في  1108قرار رقم 
 الساحل، المعدل يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لعموم البحر وتييئة  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
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 2008سنة يوليو  14الموافق  1429رجل عام  11المؤرخ في  221-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .والمتضمن تحويل المعيد الوطني لعموم البحر وتييئة الساحل  إلى مدرسة خارج الجامعة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16فيذي رقم وبمقتضى المرسوم التن -
 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016افريل  19المؤرخ في  274وبمقتضى القرار رقم  -
 بحر وتييئة الساحل.العميا لعموم ال

 يـقـــــرر
 

، والمــذكور أعــاله، كمــا ىــو  2016افريــل  19المــؤرخ فــي  274يعــدل الجــدول الممحــق بــالقرار رقــم  المــادة األولــى:
 محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 ديسمبر 04 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 لعميا لعموم البحر وتييئة الساحلالمدرسة ا قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:واألعضاء المعين - 1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا حود مويسة جمال -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو مبربش ظريفة -
 ثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،مم عضو تاوتي سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو بولعوينات مولود -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو بن ساسي قدور -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو بونعارة بشير -
 لمكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،ممثل الوزير ا عضو رياح دمحم لمين -
 ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات، عضو عاجل طيل زوبير -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو مصطفى اسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو حاج عيسى رؤوف -
 وزير المكمف باألشغال العمومية والنقل،ممثل ال عضو قميل جياللي  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو عموان دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري. عضو لونيس سامية -

 

 ".......................................الباقي بدون تغييرو ..........................................."
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 يل الماستر المفتوحةيتضّمن تأى، 2017ديسمبر  05 المؤّرخ في 1109 قرار رقم
 لقبةبا لألساتذة العمياالمدرسة ب 2018-2017بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 .والمتّمم المعّدل القانون التوجييي لمتعميم العالي،
غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام   25المؤرخ في 243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة ،2017
 1964سنة  أفريل 24الموافق  1383 عام ذو الحجة 12المؤّرخ في  134 -64 رقم التنفيذي وبمقتضى المرسوم -

  .ميا لألساتذة بالقبةالمدرسة العالمتضّمن إنشاء و 
 2008سنة  يوليو 14الموافق 1429عام  رجل 11المؤّرخ في  209-08 رقم التنفيذيوبمقتضى المرسوم  -

  .تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعةالمتضّمن و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمميذي يال
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015 أبريل سنة 13المؤّرخ في  167القرار رقم وبمقتضى  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
 يـقـــــرر

 ، طبقاقبةبال لألساتذة العمياالمدرسة ب 2018-2017تؤىل الماستر المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولـى:
 لممحق ىذا القرار.

يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لألساتذة بالقبة، كّل فيما يخّصو بتطبيق  :2اّدة الم
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 05 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 تضّمن تأىيل الماستر المفتوحةالم، 2017ديسمبر  05 في المؤّرخ 1109 قرار رقمالب ممحق
 لقبةبا لألساتذة العمياالمدرسة ب 2018-2017بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 طبيعة تخصص الفرع الميدان
 أ فيزيائية كيمياء كيمياء المادة عموم
 أ فيزياء نظرية اءيز يف المادة عموم

 أ جبر رياضيات رياضيات وا عالم آلي
 أ أساسية وتطبيقية بيولوجيا بيولوجية عموم عموم الطبيعة والحياة

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة، 2017ديسمبر  05مؤّرخ في ال 1110قرار رقم 
 ببوزريعة لألساتذة ايالمدرسة العمب 2018-2017بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99تضى القانون رقم بمق -

 .المعّدل والمتّمم القانون التوجييي لمتعميم العالي،
 ،2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .كومةوالمتضمن تعيين أعضاء الح
 1984سنة  غشت 18الموافق 1404عام  ذو القعدة 21المؤّرخ في  206 -84 رقم التنفيذيوبمقتضى المرسوم  -

  .الجزائر -المدرسة العميا لألساتذة آدال و عموم إنسانيةالمتضّمن إنشاء و 
 2008سنة  يوليو 14الموافق 1429عام  رجل 11المؤّرخ في  211 -08 رقم التنفيذيوبمقتضى المرسوم  -

  .الجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة -تحويل المدرسة العميا لألساتذة آدال و عموم إنسانيةالمتضّمن و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ادة الدكتوراهالمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمميذي يال
تشكيمتيا والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل و  2015 أبريل سنة 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
 يـقـــــرر

 

، وزريعـةبلألسـاتذة ب ايـبالمدرسـة العم 2018-2017تؤىـل الماسـتر المفتوحـة بعنـوان الّسـنة الجـامعيــة  الماّدة األولـى:
 لممحق ىذا القرار. طبقا

 ،بوزريعـة، كــّل فيمـا يخّصــوب ةلألسـاتذ ايــيكّمــف المـدير العـام لمتعمــيم والتكـوين العـاليين ومــدير المدرسـة العم :2المـاّدة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 05 فيحرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 تضّمن تأىيل الماستر المفتوحة، الم2017ديسمبر  05 في المؤّرخ 1110 قرار رقمالب ممحق
 ببوزريعة لألساتذة ايالمدرسة العمب، 2018-2017بعنوان الّسنة الجامعية 

 طبيعة تخصص الفرع الميدان

 اكنسانية العموم
 واالجتماعية

 أ الفمسفة الغربية ومناىجيا التعميمية فمسفة - اجتماعية عموم
 أ تصميم وبناء المناىج والتقويم التربية عموم - اجتماعية عموم

 أ العالقات الحضارية في العصور القديمة تاريخ - إنسانية عموم
 أ قضايا األدل الجزائري  دراسات أدبية المغة واألدل العربي

 أ لعموم المغة واالتصا لغة فرنسية آدال ولغات أجنبية
 أ المغة والثقافة االنجميزية لغة إنجميزية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2017 فيفري  21المؤرخ في  224يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  06مؤرخ في  1111قرار رقم 
  خنشمة، المعدل ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12جامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة يحدد ميام ال ي، الذ2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2امعة خنشمة، السيما المادة والمتضمن إنشاء ج
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18في المؤرخ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع
 مجمس إدارة جامعة ألعضاء اكسميةالذي يحدد القائمة  ،2017 فيفري  21المؤرخ في  224وبمقتضى القرار رقم  -

 خنشمة، المعدل.
 يـقـــــرر

 
 

  أعــاله، والمذكـــورالمعــدل  ،2017 فيفــري  21المــؤرخ فــي  224جــدول الممحــق بــالقرار رقــم يعـــدل ال المــادة األولــى: 
 كماىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة  
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس فكرة سعيد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شندرلي براىم محفوظ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو قادري عبد العزيز -
 ،الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنيةممثل  عضو قادري مبارك -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو بمعاليا بوخروبة -
 واكصالح اكداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو نويوي بشير -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو بوخاتم كمال -
 ،مكمف بالتجارةممثل الوزير ال عضو حمزاوي جمال -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو  رحماني لطيفة -
 والصيد البحري، ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو لبرارة أحمد -
 ،بالثقافة ممثل الوزير المكمف عضو جعالل عبد القادر -
 لمحمية والتييئة العمرانية،ممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات ا عضو قاسي عمي -
 ممثل الوالي. عضو  قل تامر -

 

 ".......................................الباقي بدون تغييرو ..........................................."
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  2015اكتوبر  25في المؤرخ  1113يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  06مؤرخ في  1112قرار رقم 
 نم، المعدليحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغا الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة. نوالمتضم
 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي وا
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شوال عام  29المؤرخ في 231-14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو. 2المتضمن إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بمستغانم، السيما المادة 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9في المؤرخ  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو. 24السيما المادة  الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2015أكتوبر  25المؤرخ في  1113وبمقتضى القرار رقم  -

 المعدل. المدرسة العميا لمفالحة بمستغانم،
 ـــــرريـق

 

المعـــدل،  ، 2015أكتـــوبر  25المـــؤرخ فـــي  1113يعـــدل الجـــدول الممحـــق بـــالقرار رقـــم القـــرار رقـــم  المـــادة األولـــى:
 والمذكور أعاله، كما ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم

 ن:واألعضاء المنتخب - 1
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخل عن سمك األساتذة ذوي مصف االستاذية، عضو قاسم ابراىيم -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين، عضو خوجة رابإل -
 سمك األساتذة المساعدين، ممثل منتخل عن عضو حجاري فريد -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المشاركين، عضو عزوز بوشحمة بن ذىيبة -
 ممثمة منتخبة عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو قدور بن عطية كريمة -
 ت، ممثمة منتخبة عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدما عضو العربي بن شريف يمينة -
 ممثل منتخل عن الطمبة، عضو بمحيرش دمحم -
 ممثل منتخل عن الطمبة. عضو  بن عالل بالل -

 

 ".......................................الباقي بدون تغييرو ..........................................."
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 يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية 2017ديسمبر  06قرار مؤرخ في 
 لدى المدرسة التحضرية في عموم الطبيعة والحياة وىـران 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات االجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82المرسوم الرئاسي رقم بمقتضى  -

 .االجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية 2014سنة  وتأ 25المؤرخ في  233-14المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -

 .وىرانفي عموم الطبيعة والحياة ب
، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لممثمي األساتذة في لجنة 2017جويمية سنة  02نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

  .وىرانالمدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالخدمات اكجتماعية لدس 
، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لممثمي العمال في لجنة 2017جويمية سنة  02نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .وىرانالمدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالخدمات اكجتماعية لدس 
لخدمـات اكجتماعيـة لـدس ، المتضمـن تشكيمة أعضـاء لجنـة ا2016أكتوبر سنة  26نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .وىرانالمدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة 
 يـقـــــرر

 وىران،المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة : تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس المـادة األولى
 :تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 ساعد عزوز كريمة، -03 قابد نجود، -02 رضوان دالل، -01
   بمبوري خضرة، -05 مييدة رشيد، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   شقرون شييناز، -02 جوناح فاطمة الزىراء، -01

 .ى القرار( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عم03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
وىـران، بتنفيـذ ىـذا القــرار، الـذي سينشــر المدرسة التحضيرية في عمـوم الطبيعـة والحيـاة يكمف السيـد مديـر  :4المادة 

 في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 ديسمبر 06 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2017 جويمية أولالمؤرخ في  759يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  10مؤرخ في  1113 قرار رقم
  2لبميدةالذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
سنة  غشت 23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 .منو 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،  السيما المادة ، 2003
ابريل سنة  15الموافق  1434جمادس الثانية عام  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2، السيما المادة 2 والمتضمن إنشاء جامعة البميدة، 2013
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ألعضاء مجمس إدارة  اكسمية، الذي يحدد القائمة 2017 جويمية أولالمؤرخ في  759وبمقتضى القرار رقم  -

 .2البميدةجامعة 
 

 يـقـــــرر

 
 
 

 أعاله، كما ىو والمذكور ،2017 جويمية أولالمؤرخ في  759يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

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

 

 2017 ديسمبر 10 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ــ

 2ائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البميدةق
 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس باليسترو مراد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زقاري نجيل -
 ،عميم المينيينممثل الوزير المكمف بالتكوين والت عضو بالبكوش عبد القادر -
 ،ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو ةمأيت براىيم غني -
 ،الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي ةممثم عضو عمروش نادية زوجة بكير -
  ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري  عضو سيدي معمر يوسف -
  ،ممثل الوزير المكمف بالشؤون الخارجية وعض محند أمقران جمعة -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالعدل عضو بوزيان نورة -
 ،ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو عريل كريم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عباد جمال -
 .ممثل الوالي عضو جاللي نجيل -

 

 ".......................................بدون تغيير الباقيو ..........................................."
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2016ماي  24المؤرخ في   475يعدل القرار رقم  ، 2017ديسمبر  10خ في مؤر  1114قرار رقم 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعبان عام  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحدد القائمة اكسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016ماي  24المؤرخ في  475وبمقتضى القرار رقم  -

 الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة.
 يـقـــــرر

 

 ، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2016ماي  24المؤرخ في  475يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 ديسمبر 10 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ــــ
 ا لممناجم والمعادن بعنابةالمدرسة الوطنية العمي قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:واألعضاء المعين - 1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا ر حياىم عما -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بن عريوة عبد المجيد -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عياشي احمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين و التعميم المينيين،  عضو صدقة عز الدين -
 السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، ممثل عضو شوعيل دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو سالخ عنتر -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو غجاثى صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو كانم مولود -
 باألشغال العمومية والنقل،ممثل الوزير المكمف  عضو كورابة مصطفى -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو بن دريميع السعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو شعابنة عمر -

 

 ".......................................الباقي بدون تغييرو ..........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية، 2017ديسمبر  10مؤرخ في  1115قرار رقم 
 مسيمتبتسألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 10ي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة الذ
 2008سبتمبر سنة  9الموافق 1429رجل عام  6المؤرخ في  203-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2المادة  اوالمتضمن إنشاء مركز جامعي بتسمسيمت،المتمم، السيم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13قم وبمقتضى المرسوم التنفيذي ر  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 
 
 

 يـقـــــرر

 
 

 1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذي رقم 10تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 

 مجمس إدارة المركز الجامعي بتسمسيمت.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتسمسيمت طبقا لمجدول الممحق بيذا القرار. :2المادة 
 يم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعم :3المادة 

 2017 ديسمبر 10 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 ر التعميم العالي والبحث العمميوزي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتسمسيمت
 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا مدربل خالدي -
 مالية،ممثل الوزير المكمف بال عضو فول عبد الحميم -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو ستوتي إيمان -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو بمخروبي خالد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو زابور أحمد -
 غيل والضمان االجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتش عضو بمعبدي عبد الكريم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدل، عضو كالخي عيسى -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو مرغي دمحم الصالإل -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بن دوينة عاشور -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو داىل دمحم -
 ممثل الوالي. عضو لعميش فتحي -
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 عضاء المنتخبون:األ - 2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخل عن األساتذة لمعيد العموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، عضو واضإل أحمد أمين -
 ممثل منتخل عن األساتذة لمعيد العموم القانونية واكدارية، عضو عالق عبد القادر -
 اتذة لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،ممثل منتخل عن األس عضو عمر محي الدين محمود -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد األدال والمغات، عضو بوركبة بختة -
 ممثل منتخل عن األساتذة لمعيد العموم والتكنولوجيا، عضو زبار جالل  -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين، عضو شمراك دمحم أمين  -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين، عضو سمبودالي بمقا -
 ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو سحوان عمي -
 ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات،  عضو مختاري نور الدين -
 ممثل منتخل عن الطمبة، عضو مندري رشيد -
 منتخل عن الطمبة. ممثل عضو عبان دمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015أفريل  21المؤرخ في  171يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  10مؤرخ في  1116قرار رقم 

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة، المعدل 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17م الرئاسي رقم بمقتضى المرسو  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12رىا، المعدل والمتمم، السيما المادة يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسي الذي ،2003
والمتضمن   2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2إنشاء جامعة  تبسة، المعدل والمتمم، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434م ربيع األول عا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
إدارة جامعة  ألعضاء مجمس اكسمية، الذي يحدد القائمة 2015أفريل  21المؤرخ في  171وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعدل.تبسة
 

 يـقـــــرر

 
 

أعاله، كما  المعدل والمذكور، 2015أفريل  21المؤرخ في  171رقم يعـدل الجدول الممحق بالقرار  المادة األولى:
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار. ىو

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

 

 2017 ديسمبر 10 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ــ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة 
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب سماإل
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس بوزيدة زبير -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عاللة بدر الدين -
 ،ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو سوفي حدة -
 ،نيينممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المي عضو بوحالسة فتيحة -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والضمان االجتماعي عضو قاسمي ابراىيم  -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري  عضو عروسي سميمان -
  ،ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو بوخاتم كمال -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو زياني أحمد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو لرحمانفخار عبد ا -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو دمحمي دمحم الناصر -
  ،ممثمة الوزير المكمف بالطاقة عضو  ناصري عمي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو   بمحسن عبد الجبار -
 ،ممثل الوزير المكمف باالتصال عضو جغادر عبد الجميل  -
 بالشبال والرياضة،ممثل الوزير المكمف  عضو زىواني دمحم لخضر -
 .ممثل الوالي عضو بن عياد الشريف دمحم -

 

 ن:واألعضاء المنتخب  -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 ،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية العموم والتكنولوجيا عضو لعور دمحم الصالإل -
 وعموم الطبيعة والحياة، الدقيقةممثل منتخل عن األساتذة لكمية العموم  عضو دمحم رضا لعور -
 ،والتجارية وعموم التسيير االقتصاديةعن األساتذة لكمية العموم  ةمنتخب ةممثم عضو براىمي زرزور -
 األدال والمغات،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية  عضو زيوان فاتإل -
 العموم اكنسانية واالجتماعية،نتخل عن األساتذة لكمية ممثل م عضو سمطاني عمي -
 الحقوق والعموم السياسية،عن األساتذة لكمية  ةمنتخب ةممثم عضو بن طيبة صونية -
 ،ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين  عضو بمغيث شفيق -
 ،ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين عضو توايحية رابإل -
 ،ثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدماتمم عضو طرطار رضا -
 ،ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو زروال حمة -
 ،ممثل منتخل عن الطمبة عضو عيساوي سيف اكسالم -
 ممثل منتخل عن الطمبة. عضو مسعودي عبد الرحمان -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2002غشت  5المؤرخ في  168يتمم القرار رقم ، 2017ديسمبر  12مؤرخ في  1118رقم  قـــرار

 بومرداس، المتمملدى جامعة العموم إنشاء األقسام المكونة لكمية  والمتضمن
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438 ذي القعدة عام 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
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 1998غشت سنة  23 الموافق 1419عام  صفر 7المؤرخ في  189 -98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .، المعدل والمتممبومرداس والمتضمن إنشاء جامعة

 سنة غشت 23 الموافق 1424عام  الثانية جمادس 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -
 .منو 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعـد الجامعـة ميـام يحدد الذي 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميم 

 جامعةوالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم لدس  2002غشت  5المؤرخ في  168وبمقتضى القرار رقم  -
 .بومرداس، المتمم

 يـقـــــرر

 

 ، المتمم والمذكور أعاله كما يأتي:2002غشت  5المؤرخ في  168من القرار رقم  2تتمم المادة  :األولى المادة
 :التالية األقسام -بومرداس جامعـة -العموم  كمية لدس تنشأ :2 ةالماد"

 ، الرياضياتقسم  -
 ،الكيمياءقسم  -
 ،الفيزياءقسم  -
 قسم اكعالم ا لي، -
 قسم البيولوجيا، -
 قسم المغات األجنبية، -
 قسم الفالحة، -
 وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية." مقسم عمو  -

 يخصو، فيما كل ،بومرداس جامعة ومديرالعاليين  التكوينلعام لمتعميم و ا مديرال ةداالس من كل كمفي :2المادة 
 .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ

 2017 ديسمبر 12 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2016ديسمبر  24المؤرخ في  1780يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  12مؤرخ في  1119رقم قرار 
 المعدل المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي

 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2009يناير سنة  20الموافق  1430محرم عام  23المؤرخ في  20-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ميا لمتكنولوجياوالمتضمن انشاء المدرسة الوطنية الع
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 24السيما المادة  ي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،الذ
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الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2016ديسمبر  24المؤرخ في  1780وبمقتضى القرار رقم  -
 المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، المعدل.

 يـقـــــرر

 

المعدل، والمذكور أعاله،  ، 2016ديسمبر  24المؤرخ في  1780قرار رقم يعدل الجدول الممحق بال المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2017 ديسمبر 12 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

 األعضاء المعينون: - 1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 الي والبحث العممي،ممثل الوزير المكمف بالتعميم الع رئيسا بن تميس عبد الحكيم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو لعزيز فايد -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو محديد نورة -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو مصموح عصمان -
 كداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح ا عضو عبيل كمال -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو الكريم باي بودوخة عبد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو بايو عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عمواني أكرم -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة، عضو ركيس يسمين -
 لبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،ممثمة الوزيرة المكمفة با عضو عميروش ابتسام -
 ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل، عضو فنوح دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة، عضو بودوان يوسف -
 يئة العمرانية،ممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتي عضو جمعي سارة -
 ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية. عضو لوني فريدة  -

 ".......................................الباقي بدون تغييرو ..........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015أكتوبر  7المؤرخ في  977القرار رقم  ليعد، 2017ديسمبر  12مؤرخ في  1120قرار رقم 
 ، المعدلالشمف ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .الحكومةتعيين أعضاء  والمتضمن
يو سنة ليو  23الموافق  1422جمادس األولى عام  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعدل والمتمم والمتضمن إنشاء جامعة الشمف،، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  الذي يحدد ،2003



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   275

 

 

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع

ألعضاء مجمس إدارة جامعة  اكسميةالذي يحدد القائمة  ،2015أكتوبر  7المؤرخ في  977وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل.الشمف

 يـقـــــرر

 

والمذكـور أعاله،  المعدل ،2015أكتوبر  7المؤرخ في  977الجدول الممحق بالقرار قم  ويتمم يعـدل المادة األولى:
 كماىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.2المادة 
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 جامعة الشمف قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس بمحاكم مصطفى -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لكحل  دمحم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو إزروق إزغايمي حكيم  -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري  عضو بكرفشيت  أبو  -
  ،المكمف بالتربية الوطنية ةممثل الوزير   عضو ىداج عبد القادر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو بوجناح أحمد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو بن سونة جمال -
 والنقل، ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية عضو قدة يحيبور  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  عضو بمعيد  دمحم مختار -
  بالبيئة والطاقات المتجددة، ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو برايس عائشة -
 بالتجارة،ممثل الوزير المكمف  عضو بمجنة نجيم -
 بالسكن والعمران والمدينة،ممثل الوزير المكمف  عضو وز فتحي مصطفىمعز  -
 بالشبال والرياضة،ممثل الوزير المكمف  عضو حقاس سعيد -
 بالثقافة،ممثل الوزير المكمف  عضو مودع أحمد -
 بالعدل،ممثل الوزير المكمف  عضو لعرك دمحم -
 الوالي. ممثل عضو رتوش عبد هللا -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 الدقيقة واكعالم ا لي، ممثل منتخل عن األساتذة لكمية العموم عضو بن عروس دمحم -
 ،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية عضو زروق العربي -
 ،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية العموم اكنسانية واالجتماعية عضو قندل جمال -
 المغات األجنبية،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية  عضو  ني دمحمقيطار  -
 ا دال والفنون،عن األساتذة لكمية  ةمنتخب ةممثم عضو بن عربية راضية -
 ،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية اليندسة المدنية والمعمارية عضو غريسي دمحم -
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 ،تصادية والتجارية وعموم التسييرممثل منتخل عن األساتذة لكمية العموم االق عضو بوفميإل نبيل -
 عموم الطبيعة والحياة،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية  عضو ســتـــي بن عمي -
 ،ممثل منتخل عن األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية عضو   سبع بوعبد هللا -
 ،ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين عضو فالق دمحم -
 ،ثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدينمم عضو حميمي بن شرقي -
 ،منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات ممثل عضو قسول كمال -
 ،ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو بن غالية دمحم أمين -
 ،ممثل منتخل عن الطمبة عضو نغمي حسين -
 .ل عن الطمبةممثل منتخ عضو بن سحنون ىشام -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1121قرار رقم  

 بسكرة -اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر بكمية لقسم اآلداب والمغة العربية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17رسوم الرئاسي رقم بمقتضى الم -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03تضى المرسوم التنفيذي رقم وبمق -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2014ماي  25المؤّرخ في  398وبموجل القرار رقم  -

 .ا دال والمغة العربية بكمية ا دال والمغات بجامعة بسكرة
جنة العممية لقسم ا دال والمغة العربية بكمية ا دال والمغات وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالم -

 .2017مارس  15بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 يـقـــــرر

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
ل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد ، المعدّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ا دال والمغة العربية بكمية ا دال والمغات بجامعة دمحم 
 بسكرة.-خيضر

والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ا دال والمغة العربية بكمية ا دال :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017ديسمبر  13المؤرخ في  1121رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر بكمية اآلداب والمغة العربيةالمجنة العممية لقسم 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم تاوريريت بشير 1
 رئيس القسم سعادة لعمى 2
 أستاذ فورار أدمحم بن لخضر 3
 أستاذ شمواي عمار 4
 أستاذة مزوز دليمة 5
 ذ محاضر قسم "أ"أستا بخوش عمي 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" مستاري إلياس 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" ليويمل باديس 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بوضياف غنية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1122قرار رقم 

 بسكرة -اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر بكمية والمغات األجنبية لقسم اآلداب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ىا، المعّدل والمتّممالذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
لعممية لقسم الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ا 2011ماي  10المؤّرخ في  382وبموجل القرار رقم  -

 .ا دال والمغات األجنبية بكمية ا دال والمغات بجامعة بسكرة
وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم ا دال والمغات األجنبية بكمية ا دال والمغات  -

 .2017مارس  15بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

 يـقـــــرر

 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48قا ألحكام المادة تطبي المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

غات بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ا دال والمغات األجنبية بكمية ا دال والم
 بسكرة.-دمحم خيضر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ا دال والمغات األجنبية بكمية ا دال والمغات بجامعة  :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر
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 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق- خيضريكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017ديسمبر  13المؤرخ في  1122رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -داب والمغات بجامعة دمحم خيضراآل بكمية المجنة العممية لقسم اآلداب والمغات األجنبية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم كتيري إبراىيم 1
 رئيس القسم بن صالإل بشير 2
 أستاذ دخية عبد الوىال 3
 أستاذة محاضرة قسم "أ" شمي صميحة 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" فمام شفيقة 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" يد خالدقر  6
 أستاذ مساعد قسم "أ" بركات تركي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1123قرار رقم 

 بسكرة -المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر
 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .عّدل والمتّممالم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة  30وافق الم 1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2014ماي  25المؤّرخ في  416وبموجل القرار رقم  -

 .ا دال والمغات بجامعة بسكرة
بسكرة -ي لكمية ا دال والمغات بجامعة دمحم خيضروبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العمم -

 .2017مارس  15المؤّرخ في 
 يـقـــــرر

جمادس الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
ف ىذا القرار إلى ، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييد2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 بسكرة.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ا دال والمغات بجامعة دمحم خيضر
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بسكرة، وفقا -ا دال والمغات بجامعة دمحم خيضر القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد :2المادة 
 لمجدول الممحق بيذا القرار.

بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم خيضريكمف المدير  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 13 فيلجزائر حرر با                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ـــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ  ـ
 السمية ألعضاءالذي يحدد القائمة ا 2017ديسمبر  13المؤرخ في  1123رقم   رارــق بالقـــممح

 بسكرة -المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم ا دال والمغات األجنبية دخية عبد الوىال 1
 عميد الكمية مفقودة صالإل 2
 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائل مداس أحمد  3
 نائل العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ربيإل عمار 4
 رئيس قسم ا دال والمغة العربية سعادة لعمى 5
 رئيس قسم ا دال والمغات األجنبية بن صالإل بشير 6
 ممية لقسم ا دال والمغة العربيةرئيس المجنة الع تاوريريت بشير 7
 رئيس المجنة العممية لقسم ا دال والمغات األجنبية كتيري ابراىيم 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم ا دال والمغة العربية فورار أدمحم بن لخضر 9
 العربيةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم ا دال والمغة  سعدية نعيمة 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم ا دال والمغات األجنبية شمي صميحة 11
 ممّثل عن األساتذة المساعدين خيذر سميم 12
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين فرحي دليمة  13
 مدير مخبر بحث خان دمحم 14
 مدير مخبر بحث تبرماسين عبد الرحمان 15
 مسؤول المكتبة لعظيمقويدر عبد ا 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1124قرار رقم 

 بسكرة -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر بكمية لقسم العموم االجتماعية
 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ل والمتّممالمعدّ  والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2014ماي  25المؤّرخ في  413وبموجل القرار رقم  -
 .العموم اكنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة العموم االجتماعية بكمية

العموم اكنسانية  نتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكميةوبناء  عمى محضر ا -
 .2017مارس  08بسكرة المؤّرخ في -واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر

 

 يـقـــــرر

 

م جمادس الثانية عا 24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموم اكنسانية واالجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكمية
 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر

العموم اكنسانية واالجتماعية  العممية لقسم العموم االجتماعية بكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم خيضر: 3المادة 
 رة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النش

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13المؤرخ في  1124 رقـمممحــق بالقـرار 
 بسكرة -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر لقسم العموم االجتماعية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب لرقما
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم األزىر عقبي 1
 رئيس القسم العماري الطيل  2
 أستاذ أوذاينية عمر 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" رابحي إسماعيل 4
 قسم "أ" ةمحاضر  ةأستاذ بولقواس زرفة 5
 أستاذة محاضرة قسم "أ" غربي صباح 6
 محاضرة قسم "أ"أستاذة  طويل فتيحة 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" بوغذيري كمال 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" شفيق ساعد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1125قرار رقم 

 بسكرة -اعية بجامعة دمحم خيضرالعموم اإلنسانية واالجتم بكمية لقسم العموم اإلنسانية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13سوم التنفيذي رقم وبمقتضى المر  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2014ديسمبر  08المؤّرخ في  1153وبموجل القرار رقم  -
 .العموم اكنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة كميةلقسم العموم اكنسانية ب

العموم اكنسانية  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم العموم اكنسانية بكمية -
 .2017مارس  08بسكرة المؤّرخ في -واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر

 

 يـقـــــرر

 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48 تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموم اكنسانية واالجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اكنسانية بكمية
 بسكرة.-ة دمحم خيضربجامع

العموم اكنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اكنسانية بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-خيضريكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  ــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017ديسمبر  13المؤرخ في  1125رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر بكمية المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسم "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسم جفال سامية 1
 رئيس القسم ميسوم بمقاسم 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" بوعافية السعيد 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" جفافمة ساعد 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" من رضوانسال 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" كربوع مسعود 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" فرزولي مختار 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1126قرار رقم 

 بسكرة -جامعة دمحم خيضرالمجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7وافق الم 1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13تنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم ال -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2014ماي  25المؤّرخ في  407وبموجل القرار رقم  -
 .بجامعة بسكرة، المعّدل العموم اكنسانية واالجتماعية

دمحم  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموم اكنسانية واالجتماعية بجامعة -
 .2017مارس  08بسكرة المؤّرخ في -خيضر

 يـقـــــرر

جمادس الثانية  24ي المؤرخ ف 279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اكنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم 
 بسكرة.-خيضر

-العموم اكنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر عممي لكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجمس ال دتحد: 2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 البحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي و 

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 لعالي والبحث العمميوزير التعميم ا                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية، 2017ديسمبر  13المؤرخ في  1126رقم  رارــق بالقـــممح
 بسكرة -ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم العموم االجتماعيةرئيس  دبمة عبد العالي 1
 عميد الكمية برقوق عبد الرحمن 2
 نائل العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة جابر نصر الدين 3
 الخارجية نائل العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات قاسمي شوقي 4
 رئيس قسم العموم اكنسانية ميسوم بمقاسم  5
 رئيس قسم العموم االجتماعية العماري الطيل 6
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم اكنسانية جفال سامية 7
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية األزىر عقبي 8
 ستاذية عن قسم العموم اكنسانيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األ بوعافية السعيد 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم العموم اكنسانية سالمن رضوان 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم العموم االجتماعية رابحي إسماعيل 11
 ممّثل عن األساتذة المساعدين كربوع مسعود 12
 ألساتذة المساعدينممّثل عن ا ىدار مصطفى سميم 13
 مدير مخبر بحث زمام نور الدين 14
 مديرة مخبر بحث مناصرية ميمونة 15
 مسؤول المكتبة بوذيبة بمقاسم 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1127قرار رقم 
 بسكرة -دمحم خيضر بجامعة لنشاطات البدنية والرياضيةلمعيد عموم وتقنيات ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13 المؤرخ في 219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المتّممالذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل و  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014ديسمبر  08المؤّرخ في  1155وبموجل القرار رقم  -

 .يد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة بسكرةلمع
وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  -

 .2017أفريل  06بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

 يـقـــــرر

 

جمادي الثانية عام 24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  67تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة
 رة.بسك-خيضر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  :2المادة 
 .بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار-دمحم خيضر

تطبيق بسكرة، كل فيما يخصو، ب-دمحم خيضر ةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامع :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017ديسمبر  13المؤرخ في  1127ممحـــق بالقــرار رقم 
 بسكرة -دمحم خيضر امعةبج المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم اكدارة والتسيير الرياضي مزروع السعيد 1
 مدير المعيد بوعرعوري جعفر 2
 بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةمدير مساعد مكّمف  مراد خميل 3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي بما بعد التدرجمدير مساعد مكّمف  بزيو سميم 4
 رئيس قسم التدريل الرياضي دخية عادل 5
 رئيس قسم التربية الحركية طيبي أحمد 6
 رئيس قسم اكدارة والتسيير الرياضي شتيوي عبد المالك 7
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 قسم التدريل الرياضي ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن دشري حميد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم التدريل الرياضي زموري بمقاسم 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم التربية الحركية بن عميروش سميمان 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم التربية الحركية براىيمي عيسى 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن قسم اكدارة والتسيير الرياضي صيرفنوش ن 12
 ممّثل عن األساتذة المساعدين حاجي عبد القادر 13
 ممّثل عن األساتذة المساعدين خالد دحية 14
 مسؤول مكتبة المعيد لعور حكيم 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1128قرار رقم 

 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر العموم التكنولوجيا لقسم الكيمياء الصناعية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2014ماي  25المؤّرخ في  414وبموجل القرار رقم  -

 .العموم التكنولوجيا بجامعة بسكرة الكيمياء الصناعية بكمية
العموم التكنولوجيا  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الكيمياء الصناعية بكمية -

 .2017مارس  12سكرة المؤّرخ في ب-بجامعة دمحم خيضر
 

 يـقـــــرر

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموم التكنولوجيا بجامعة دمحم  المجنة العممية لقسم الكيمياء الصناعية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء 
 بسكرة.-خيضر

العموم التكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء الصناعية بكمية: 2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-مف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم خيضريك :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ائمة االسمية ألعضاءالذي يحدد الق 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1128رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -العموم التكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر المجنة العممية لقسم الكيمياء الصناعية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم حسين عبد المالك 1
 رئيس القسم بركات جمال 2
 أستاذ بن تمام الياشمي 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" مرزوقي عبد الكريم 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" نجار زىير 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" فاضل عمار 6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" رحالي حنان 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1129قرار رقم 

 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر العموم التكنولوجيا الكيربائية بكميةلقسم اليندسة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
مية لقسم الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم 2014ماي  25المؤّرخ في  410وبموجل القرار رقم  -

 .العموم التكنولوجيا بجامعة بسكرة، المعّدل اليندسة الكيربائية بكمية
العموم التكنولوجيا  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية -

 .2017مارس  07بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 يـقـــــرر

 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48طبيقا ألحكام المادة ت المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

لوجيا بجامعة دمحم العموم التكنو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية
 بسكرة.-خيضر

العموم التكنولوجيا بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق- خيضريكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1129رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -العموم التكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر ية بكميةالمجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائ

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم بوميراز دمحم 1
 رئيس القسم غضبان حاتم 2
 أستاذ بن شوية دمحم توفيق 3
 أستاذة طبش سعاد 4
 أستاذ شريط أحمد 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" زيتوني عثمان 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" سعدون عاشور 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" رزيق دمحم 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" ذيابي فتحي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1130قرار رقم 

 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر التكنولوجياو وم العم لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ألول عام ربيع ا 13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2014ماي  25المؤّرخ في  409وبموجل القرار رقم  -

 .العموم التكنولوجيا بجامعة بسكرة، المعّدل يكانيكية بكميةاليندسة الم
العموم التكنولوجيا  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية -

 .2017مارس  13بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

 يـقـــــرر
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48دة تطبيقا ألحكام الما المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 العموم التكنولوجيا بجامعة دمحم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية
 بسكرة.-خيضر

العموم التكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر
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 كل فيما يخصو، بتطبيقبسكرة، -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم خيضر: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1130 رقـمممحــق بالقـرار 
 بسكرة -التكنولوجيا بجامعة دمحم خيضرو وم العم لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم بريمة عبد الحفيع 1
 رئيس القسم أواس كمال 2
 أستاذ مومي نور الدين 3
 أستاذ مومي عبد الحفيع 4
 أستاذ حسيني مبروك 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" عدنان العابد 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" يرة لخضررسد 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" جودي طارق  8
 أستاذ مساعد قسم "أ" جمعي حسين 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1131قرار رقم 

 بسكرة -م الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضرالعموم الدقيقة وعمو  بكمية لقسم الرياضيات 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419األول عام  ربيع 13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2014ماي  25المؤّرخ في  412وبموجل القرار رقم  -

 .العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة بكمية الرياضيات
العموم الدقيقة وعموم الطبيعة  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية -

 .2017أفريل  06بسكرة المؤّرخ في -والحياة بجامعة دمحم خيضر
 يـقـــــرر
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جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48حكام المادة تطبيقا أل المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحياة العموم الدقيقة وعموم الطبيعة و  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية
 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر

العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ر جامعة دمحم خيضريكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1131رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر يات بكميةالمجنة العممية لقسم الرياض

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم براىيمي إبراىيم 1
 رئيس القسم جبران يحي 2
 أستاذ مزردي إبراىيم 3
 أستاذ مرغني جمال 4
 أستاذ نصير عبد الحكيم 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" تإلبن عطية فا 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" منصوري بدر الدين 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" قيداد دراجي 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" عبدلي جييان 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1132قرار رقم 

 بسكرة -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر بكمية لقسم اإلعالم اآللي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98لمرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ا -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .عد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّممالذي يحّدد ميام الجامعة والقوا  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
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االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الذي يحّدد القائمة  2014ماي  25المؤّرخ في  404وبموجل القرار رقم  -
 .العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة اكعالم ا لي بكمية

العموم الدقيقة وعموم الطبيعة  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم اكعالم ا لي بكمية -
 .2017أفريل  04 بسكرة المؤّرخ في-والحياة بجامعة دمحم خيضر

 

 يـقـــــرر
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة  ة لقسم اكعالم ا لي بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي
 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر

العموم الدقيقة وعموم الطبيعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اكعالم ا لي بكمية :2المادة 
 ر.بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرا-والحياة بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1132رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر بكمية لقسم اإلعالم اآللي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم كحمول العيد 1
 رئيس القسم بابا حنيني دمحم شوقي 2
 أستاذ فضيلشريف  3
 أستاذ بشير عبد المميك 4
 أستاذ ممكمي كمال الدين 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" بنودي حمادي 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" جفال عبد الحميد 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" جابر خالد 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" ميعادي دمحم نجيل 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1133 قرار رقم

 بسكرة -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر بكمية لقسم العموم الزراعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
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غشت سنة  23الموافق  1424ادس الثانية عام جم 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .حث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والب

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2014ماي  25المؤّرخ في  403وبموجل القرار رقم  -
 .العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة العموم الزراعية بكمية

العموم الدقيقة وعموم الطبيعة  ية بكميةوبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم العموم الزراع -
 .2017أفريل  04بسكرة المؤّرخ في -والحياة بجامعة دمحم خيضر

 

 يـقـــــرر
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدل والمتّمم،2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الزراعية بكمية
 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر

الدقيقة وعموم الطبيعة العموم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الزراعية بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-والحياة بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 مي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العم

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 حث العمميوزير التعميم العالي والب                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13المؤرخ في  1133رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر بكمية لقسم العموم الزراعية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم راي ناصرط 1
 رئيس القسم قيمر كمال 2
 أستاذ بمحمرة دمحم 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن زيوش صالح الدين 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" دغنوش كيرمان 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" مصمودي عمي 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" مياوة دمحم الصغير 7
 تاذة مساعدة قسم "أ"أس بجاوي حنان 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" مبروك نعيمة 9

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1134قرار رقم 
 سكرةب -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر بكمية لقسم عموم المادة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18لمؤرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2014ماي  25المؤّرخ في  405وبموجل القرار رقم  -

 .والحياة بجامعة بسكرة العموم الدقيقة وعموم الطبيعة عموم المادة بكمية
العموم الدقيقة وعموم الطبيعة  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية -

 .2017أفريل  04بسكرة المؤّرخ في -والحياة بجامعة دمحم خيضر
 

 يـقـــــرر
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03ذي رقم من المرسوم التنفي 48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية
 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر

العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم خيضر

 فيما يخصو، بتطبيقبسكرة، كل -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم خيضر: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1134 رقـمممحــق بالقـرار 
 بسكرة -عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضرالعموم الدقيقة و  بكمية لقسم عموم المادة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم دمحمي فرحات 1
 رئيس القسم عماري محمود 2
 أستاذ بمعيدي صالإل 3
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 أستاذ  العاقل السعيد 4
 أستاذ  عطاف عبد هللا 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" ممكمي نجيل 6
 أستاذة محاضرة قسم "أ" ش ناديةنبا 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" شادلي عبد الحكيم 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بوسيل حميدة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1135قرار رقم 

 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر حقوق والعموم السياسيةال لقسم العموم السياسية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ّممالذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2014ماي  25المؤّرخ في  402وبموجل القرار رقم  -

 .الحقوق والعموم السياسية بجامعة بسكرة م السياسية بكميةالعمو 
الحقوق والعموم السياسية  وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية -

 .2017أفريل  06بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 يـقـــــرر

 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48ة تطبيقا ألحكام الماد المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحقوق والعموم السياسية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية
 بسكرة.- خيضردمحم

الحقوق والعموم السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر

 كل فيما يخصو، بتطبيق بسكرة،-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1135رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -العموم السياسية بجامعة دمحم خيضرالحقوق و  لقسم العموم السياسية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم لعجال أعجال دمحم األمين 1
 رئيس القسم عشور عبد الكريم 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" باري عبد المطيف 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" فوزي نور الدين 4
 حاضر قسم "أ"أستاذ م اسعيد مصطفى 5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" نايت سعيدي اليام 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" قريل بالل 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمـة االسميةيحـدّ ، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1136قــرار رقـم 

 غردايةألعضاء المجمس العممي لجامعة 
 

 ث العممي،إن وزير التعميم العالي والبح
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .واعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمميحّدد ميام الجامعة والق الذي 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجل عام  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .والمتضمن إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014جويمية  30المؤّرخ في  700وبموجل القرار رقم  -

 .لجامعة غرداية، المعّدل
 .2017أوت  06وبناء  عمى محضر انتخال ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة غرداية المؤّرخ في  -

 

 يـقـــــرر
 

جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  20تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 امعة غرداية.القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لج
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غرداية، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. :2المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة غرداية ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 

 العالي والبحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم 
 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القائمـة االسمية الذي يحّدد 2017ديسمبر  13المؤرخ في  1136رقـم ممحق بالقرار 
 غردايةألعضاء المجمس العممي لجامعة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة دادة موسى بمخير 1
والثاني والتكوين المتواصل  لبالتكوين العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائل  بن إبراىيم فوزي  2

 والشيادات والتكوين العالي في التدرج
بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث كّمف م مدير الجامعةنائل  بن يحي يحي 3

 عد التدرجالعممي والتكوين العالي فيما ب
 بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائل  ىواري معراج 4
 بالتنمية واالستشراف والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائل  بن سانية عبد الرحمن 5
 رعميد كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيي بمعور سميمان 6
 عميد كمية العموم االجتماعية واكنسانية بوساليم صالإل 7
 عميد كمية ا دال والمغات سرقمة عاشور 8
 عميد كمية العموم والتكنولوجيا بوعرعور كمال 9
 عميد كمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض خن بشير 10
 عميد كمية الحقوق والعموم السياسية بن شيرة شول 11
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واكنسانية ن دمحمحدبو  12
 رئيس المجمس العممي لكمية ا دال والمغات بشير موالي لخضر 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا داودي باحمد 14
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية فروحات السعيد 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ل دمحم مولودغزي 16
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لعمور رميمة 17
 العموم االجتماعية واكنسانيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية  وينتن مصطفى 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية العموم االجتماعية واكنسانية حجاج عمر 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية ا دال والمغات  بوعامر بوعالم 20
 دال والمغاتممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية ا  بن سعد دمحم السعيد 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية العموم والتكنولوجيا كمثوم شنيني 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض بوراس نور الدين 23
 والحياة وعموم األرضممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية عموم الطبيعة  عربوش فضيل 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسية حاج إبراىيم عبد الرحمن 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسية بن األخضر دمحم 26
 ممّثل عن األساتذة المساعدين خطوي عبد المجيد 27
 ممّثل عن األساتذة المساعدين مقاسمبكار ب 28
 ورقمة -أستاذ بجامعة قاصدي مرباح بن زاىي منصور 29
 األغوال -أستاذ بجامعة عمار ثميجي وينتن دمحم 30
 مسؤول المكتبة المركزية رقاقبة أحمد 31

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   295

 

 

 د القائمـة االسمية يحـدّ ، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1137قــرار رقـم 
 1الجزائر -بن يوسف بن خدةألعضاء المجمس العممي لجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  209-84ى المرسوم رقم وبمقتض -

 .المعّدل والمتّمم وسيرىا، 1بتنظيم جامعة الجزائر 
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم الذي 2003
 2013ر سنة يناي 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 .2017أفريل  10المؤّرخ في  73رقم  1الجزائر -وبناء  عمى إرسال جامعة بن يوسف بن خدة -

 

 يـقـــــرر
 

ام جمادس الثانية ع 24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  20تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1الجزائر -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة بن يوسف بن خدة
دول ، وفقا لمج1الجزائر -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة بن يوسف بن خدة :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كل فيما 1الجزائر -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بن يوسف بن خدة :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 القائمـة االسمية ل الذي يحّدد 2017ديسمبر  13المؤرخ في  1137 رقـمممحق بالقرار 

 1الجزائر  -بن يوسف بن خدةأعضاء المجمس العممي لجامعة 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بن شنيتي حميد 1
والثاني والتكوين المتواصل  لالطور األو  بالتكوين العالي فيكّمف م مدير الجامعةنائل  سالمي عزيز 2

 والشيادات والتكوين العالي في التدرج
بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث كّمف م مدير الجامعةنائل  قمودي سييمة 3

 العممي والتكوين العالي فيما بعد التدرج
 قات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العمميةبالعال ةكّمفم مدير الجامعةنائل  غرناول مرزاق 4
 بالتنمية واالستشراف والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائل  عكة عبد الغني 5
 عميد كمية العموم اكسالمية يعيش دمحم 6
 عميد كمية الحقوق  خوري عمر 7
 عميد كمية الطل بن ديل صالإل الدين 8
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم اكسالمية السنوسي عبد الرحمن 9
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق  اسكندري أحمد 10
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 رئيس المجمس العممي لكمية الطل بمحاج رشيد 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية العموم اكسالمية بن ناصر أحمد 12
 اذية عن كمية العموم اكسالميةممّثل األساتذة ذوي مصّف األست سعيدان عمي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية الحقوق  بن مولود وثيق 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية الحقوق  مغراوي محمود 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عن كمية الطل لطافي رشيد 16
 ذوي مصّف األستاذية عن كمية الطل ممّثل األساتذة محياوي رياض 17
 ممّثل عن األساتذة المساعدين لنوار فيصل 18
 ممّثل عن األساتذة المساعدين ىايل كمال 19
 3أستاذ بجامعة الجزائر  مصطفى زروني 20
 أستاذ بالمدرسة العميا لمتجارة براق دمحم 21
 مسؤول المكتبة المركزية طالحي ساعد 22
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد قائمة لجان االمتحانات لمحصول 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1138قرار رقم 
 عمى شيادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب والصيدلة وطب األسنان وتشكيمتيا 

 (2018يناير  31يناير إلى  7) دورة عادية من 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .صةا، المتضمن إنشاء شيادة الدراسات الطبية الخ1971ديسمبر  03المؤرخ في  275-71لمرسوم رقم بمقتضى ا -
نة غشت س 17الموافق ، 1438عــام  ذو القعدة 25المؤرخ فـي  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة 2017
، المتضمن قانون المقيم في العموم 2011جويمية سنة  03ؤرخ في الم 236-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الطبية
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول عام  18 المؤرخ في 77-13رقم بمقتضــى المرسوم التنفيذي و  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
، المتضمن تنظيم الدراسات والتقييم والتدرج في 1989سنة فيفري  25المؤرخ في  40رقم  وجل القراروبم -

 .الدراسات الطبية المتخصصة
 11المؤرخ في  1747يعدل ويتمم القرار رقم ، 2017سنة جويمية  3المؤرخ في  767القرار رقم وبموجل  -

وم الطبية  الذي يحدد قواعد تنظيم وسير المجان البيداغوجية الجيوية لمتخصصات في العم 2016ديسمبر سنة 
 .اغوجية الوطنية لمتخصصات في العموم الطبيةدوالمجان البي

، الذي يتضمن تنظيم طور التكوين لنيل شيادة 2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجل القرار رقم  -
 الدراسات الطبية الخاصة ويحدد كيفيات تقييميا والتدرج فييا.

 

 يـقـــــرر
 

صة وتشكيمتيا )دورة عادية   اجان االمتحانات لمحصول عمى شيادة الدراسات الطبية الختحدد قائمة ل المادة األولى:
 (، طبقا لممحق ىذا القرار. 2018 يناير  31 إلى 2018 يناير 7من 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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 الممحق
 

     I/ SPECIALITES MEDICALES 
 

SPECIALITES MEMBRES DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

1/ ANESTHESIE REANIMATION 

Président : Pr. ZERHOUNI Abdekrim Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. CHOUICHA Badra 
Pr. CHERFI Lyes 
Pr. FELLAH Nadia 
Pr. METREF Merzak 
Pr. BENMOUSSA Dalila 
Pr. GRAINAT Nadia  

Oran  
Alger  
Alger  
Alger  
Alger  
Batna  

Membres suppléants :  

Pr. BENHAMED Mohamed Amine  
Pr. CHIOUKH Sofiane  

Oran  
Constantine  

2/ ANESTHESIE REANIMATION 
PEDIATRIQUE 

Président : Pr. NEGADI Mohamed Amine  Oran 

Membres Titulaires :  

Pr. AOUFFEN Nabil 
Pr. MEDDEBER Khadidja Salima 
Pr. BATOUCHE Djamila Djahida 

Oran 
Oran 
Oran 

Membres suppléants :  

Pr. TABET AOUL Nabil  
Pr. TABELIOUNA Kheira 

Oran 
Oran  

3/CARDIOLOGIE 
 

Président : Pr. BOUFIA Mohamed Tahar Blida 

Membres Titulaires :  

Pr. HAMMOUDI BENDIB Naima 
Pr. AIT ATHMANE Mouloud 
Pr. LATRECHE Samia 
Pr. MEZIANE TANI Abderrahim 

Alger  
Annaba  
Alger  

Tlemcen  

Membres suppléants :  

Pr. ALI LAHMAR Hadj Mohammed  
Pr. MANAMANNI Leila 

Oran  
Annaba  

4/ DERMATOLOGIE  
ET VENEREOLOGIE 

Présidente : Pr. OTSMANE Farida  Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. DJERIDANE Assya 
Pr. SALHI Aicha 
Pr. SERRADJ Amina 
Pr. CHEHAD Ahmed Samouel 

Alger 
 Alger 
Oran 

Constantine 

Membres suppléants :  

Dr. ZOBIRI Samira Alger  

5/ DIABETOLOGIE 
ENDOCRINOLOGIE  

ET MALADIES METABOLIQUES 

Président : Pr. BOUDIBA Aissa  Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. FOUDIL Dalila 
Pr. HADDAM ALI El Mehdi 
Pr. OUDJIT Brahim  
Pr. BENMOHAMED Karima 

Alger 
Alger 
Alger  

Constantine 

Membres suppléants :  

Pr. BRAKNI Lila 
Pr. FAFA  Nadira 

Alger  
Alger  

6/ EPIDEMIOLOGIE  
ET MEDECINE PREVENTIVE 

Présidente : Pr. AHMED FOUATIH Zoubir Kamel Oran 

Membres Titulaires :  

Pr. DJOUDI Fatima Zohra 
Pr. AMMOUR Fatima 
Pr. LEMDAOUI Mohamed Cherif 
Pr. AOUNI Mohamed Arezki 

Alger 
Oran 

Constantine  
Alger  

Membres suppléants :  

Pr. MATARI Abdelmalek Alger  
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SPECIALITES MEMBRES DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

7/ GYNECOLOGIE- 
OBSTETRIQUE 

Président : Pr. CHAIBI Rachid Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. ADJALI Mohamed  
Pr. MEDJTOH Mokrane 
Pr. HIBA Fatima 
Pr. BOUCHERIT El Hassan 
Pr. CHAFI Belkacem 
Pr. DJABRI Yacine  

Alger 
Alger 
Oran  
Oran 
Oran 

Annaba  

Membres suppléants :  

Pr. GUESSOUM-CHERFI Nadia 
Pr. DAMENE-DEBBIH Imene 

Alger  
Alger 

8/ HEMATOLOGIE 

Président : Pr. TOUHAMI Hadj  Oran 

Membres Titulaires :  

Pr. BOUDJERRA Nadia  
Pr. LAKHDARI Noureddine 
Pr. KACI Fatma Zohra  
Pr. MEHENNAOUI Habiba 

Alger 
Béjaia  
Alger 

Annaba  

Membres suppléants :  

Dr. ARABI Abdessamed 
Dr. BACHIRI Assia 

Oran 
Oran 

9/ HEPATO- 
GASTROENTEROLOGIE 

Président : Pr. NAKMOUCHE M’hamed  Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BERKANE Saadi 
Pr. DEBZI Nabil 
Pr. MANOUNI Chafika 
Pr. HAMADA Talel  

Alger 
Alger 
Oran 

Constantine 

Membres suppléants :  

Pr. LOUNES Fadila 
Pr. MAHIOU Hassen 

Alger  
Alger 

10/ INFECTIOLOGIE 

Président : Pr. MESSAST Mokhtar  Constantine  

Membres Titulaires :  

Pr. BENABDELLAH Anwar 
Pr. BOUMAZA Zara  
Pr. MOKRANI Khamssa 
Pr. RAZIK Fatiha  

Tlemcen 
Annaba  
Batna 
Alger 

Membres suppléants :  

Pr. GUENIFI Wahiba 
Pr. MESSALHI Naima 

Sétif 
Annaba 

11/ MEDECINE INTERNE 

Président : Pr. BELHADJ Mohamed   Oran 

Membres Titulaires :   

Pr. BOUALI Fayçal 
Pr. LOUNIS Doulkifli  
Pr. BIAD Ahmed  
Pr. CHAMI Mohamed Amine  
Pr. KHETABI Soumaya 
Pr. MAALEM Djamel  

Tizi-Ouzou 
Alger  
Alger 
Oran  
Sétif  

Batna 

Membres suppléants :  

Pr. HEBRI Sid Tedj 
Pr. BOUAKKADIA Mourad 

Sidi-Bel-Abès 
Oran   

12/ MEDECINE LEGALE, ET 
DROIT MEDICAL ET ETHIQUE 

Président : Pr. MIRA Abdelhamid  Annaba  

Membres Titulaires :  

Pr. OUSSADIT Abdessamed  
Pr. BOUBLENZA Abdelatif  
Pr. BESSAHA Madjid  
Pr. MOSTEFAOUI Azzedine  

Tlemcen 
Sidi-Bel-Abès 

Alger 
Alger 

Membres suppléants:  

Pr. MELOUKI Youcef  
Pr. BELOUM Abdelhamid 

Annaba  
Constantine  
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SPECIALITES MEMBRES DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

13/MEDECINE NUCLEAIRE ET 
IMAGERIE MOLECULAIRE 

Président : Pr. BOUYOUCEF Salah Eddine  Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. HAFFAF El Mahdi 
Pr. BERBER Necib Ouahid Eddine 
Pr. MENAD Fatiha 
Dr. AMIMOUR Assia 

Alger  
Tlemcen  

Alger  
Alger  

Membres suppléants:  

Dr. SABER-ZENAGUI Nawel Tlemcen  

14/ MEDECINE PHYSIQUE ET 
READAPTATION 

Président : Pr. NOUACER Zine  Annaba 

Membres Titulaires :  

Pr. AHRAS Ahmed  
Pr. KACED Houria  
Pr. BEDJAOUI Mostéfa 
Pr. DJAROUD Ziania  

Alger 
Blida 

Sidi-Bel-Abbès 
Oran 

Membres suppléants :  

Pr. LEMAI Soumeya 
Pr. MARNICHE Brahim 

Constantine 
Annaba  

15/ MEDECINE DU SPORT 

Président : Pr. BELHOUCINE Mourad Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. MESKOURI Karim 
Pr. MEZIANE TANI Abderrahim 
Pr. BENMANSOUR Mohamed 
Pr. AOUDIA Yazid 

Alger 
Tlemcen 
Tlemcen 

Alger 

Membres suppléants :  

Dr. TALEB Sid Ahmed 
Dr. KHELLAF Nadjia 

Tlemcen 
Alger  

16/ MEDECINE DU TRAVAIL 

Président : Pr. SEMID Abdelkader  Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. REZKALLAH Baghdad 
Pr. GHEZINI Younes  
Pr. NAFAI Dalila 
Pr. CHEMAA Farida  

Oran 
Oran 
Alger 

Constantine 

Membres suppléants :  

Dr. FRAGA Seid 
Dr. DJAKRIR Larbi  

Alger 
Alger 

17/ NEPHROLOGIE 

Président : Pr. ATIK Ahsène Annaba  

Membres Titulaires :  

Pr. SAIDANI Messaoud 
Pr. SARI EL HOUTI - HAMIDOU Rawda 
Pr. SEBA Athmane 
Pr. IFTENE Daouia 

Alger  
Tlemcen  

Tizi-Ouzou  
Alger  

Membres suppléants :  

Pr. SAADA Férielle 
Pr. HAMMOUCHE Mustapha 

Sétif  
Alger  

18/ NEUROLOGIE 

Présidente : Pr. MESSAOUDI Fayçal Alger  

Membres Titulaires :  

Pr. SAADIBELOUIZ Mustapha 
Pr. ASSAMI Salima 
Pr. M’ZAHEM Abderrahim 
Pr. BOUCHENAK KHELLADI Djaouad 

Alger  
Alger  

Constantine 
 Tlemcen 

Membres suppléants :  

Pr. BOUZENADA Hichem 
Pr. KESRAOUI Selma  

Alger  
Alger  

19/ ONCOLOGIE 
MEDICALE 

Président : Pr. SADOUKI Mohamed Alger  

Membres Titulaires :  

Pr. BENSALEM Assia  
Pr. GHOMARI Soumeya 
Pr. YAMOUNI Mohamed  
Pr. GAMAZ Malika 

Constantine  
Tlemcen  

Oran  
Alger 
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SPECIALITES MEMBRES DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

Membres suppléants :  

Pr. SAMI Soraya  
Pr. BOUDJELLA Abdelkader El Hakim 

Alger  
Blida  

20/ OPHTALMOLOGIE 

Présidente : Pr. TIAR Malika Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. IDDER Aicha  
Pr. MERAD BOUDIA Zahida 
Pr. TERAHI Malika 
Pr. BOULANEB Faouzia 

Oran  
Blida  
Alger  

Annaba  

Membres suppléants :  

Pr. MAZARI Fettouma 
Pr. MOUAKI-BANANI Soraya  

Alger  
Alger  

21/ OTO-RHINO-
LARYNGOLOGIE 

Présidente : Pr. YAHI AIT MESBAH Nadia Alger  

Membres Titulaires :  

Pr. SAHEB Ali 
Pr. DAOUDI Abdouldjalil 
Pr. KHAROUBI Ismail 
Pr. BERRADE Setti 

Tizi-Ouzou 
Annaba  
Annaba  

Oran  

Membres suppléants :  

Pr. AMOURACHE Yacine  
Pr. AINOUCHE Hamou 

Alger  
Alger  

22/ PEDIATRIE 

Président : Pr. LEBANE Djamil Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BENSAADI-ZIRI Nadia 
Pr. TALEB BACHTARZI Souad 
Pr. BIOUD Belgacem  
Pr. BENALLAL Khadidja 
Pr. BOUZIANE NEDJADI Karima  
Pr. METIDJI Bouchra 

Tizi-Ouzou 
Constantine  

Sétif 
Sidi-Bel-Abbès 

Oran 
Alger 

Membres suppléants :  

Pr. NOURI-BEKKAT BERKANI Dalila Alger 

23/PEDOPSYCHIATRIE 

Président : Pr. OULD TALEB Mahmoud Alger  

Membres Titulaires :  

Pr. TABTI Madjid 
Pr. METAHRI Nassima 
Pr. TERRANTI Idriss 
Pr. MOUFFOUK Sandra 

Alger 
 Blida 

 Constantine 
Oran  

24/PNEUMO-PHTISIOLOGIE 

Présidente : Pr. SKANDER Farida  Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BENCHARIF Nadia  
Pr. TARIGHT MAHI Samya 
Pr. DJEBBAR Abdelmadjid  
Pr. SNOUBER Abdelmadjid  

Alger  
Alger  
Batna  
Oran  

Membres suppléants :  

Dr. SOUILAH Souad  
Dr. YAHIAOUI Rachida  

Alger  
Alger  

25/ PSYCHIATRIE 

Président : Pr. BELAID Abderrahmane  Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. SEMAOUNE Boualem 
Pr. BENATHMANE Mohand Tayeb 
Pr. BENABBAS   Malik 
Pr. NEDJARI Mohamed 

Alger  
Alger  

Constantine 
Alger  

Membres suppléants :  

Pr. GASTI Ghania Dalila 
Pr. BOUGUERMOUH Yacine 

Alger  
Blida  
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SPECIALITES MEMBRES DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

26/RADIOTHERAPIE-
ONCOLOGIE 

Présidente : Pr. AID Mama  Oran  

Membres Titulaires :  

Pr. OUKRIF Seam 
Pr. DJEKKOUNE Rachid  
Pr. FERDI Nadia 
Pr. BOUKERCHE Abdelbaki  

Alger 
Constantine  
Constantine  

Oran  

Membres suppléants :  

Pr. LAHMAR Kheira  
Pr. MADOURI Rachida  

Oran  
Oran  

27/ REANIMATION MEDICALE 

Président : Pr. HOUACINE Salem Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. MAOUCHE Hadjira  
Pr. BOUDEHANE Omar  
Pr. MAAROUF Abderrahmane  
Pr. MEHALI Mostafa 

Alger 
Constantine 

Alger  
Oran  

Membres suppléants :  

Pr. HAMIDI Redha Malek 
Alger 

28/ RHUMATOLOGIE 

Président : Pr. BENZAOUI Ahmed Oran 

Membres Titulaires :  

Pr. MAZOUNI-BRAHIMI Nadjia 
Pr. MAKHLOUFI-DAHOU Chafia 
Pr. TAFIANI-LEFKIR Salima 
Pr. HANNI Fella 

Alger  
Alger  
Alger  
Alger  

Membres suppléants :  

Pr. MOSTEFAI Samia  
Pr. LAHTIHET-OUSSEDIK Samira 

Alger  
Blida 

 
II / SPECIALITES FONDAMENTALES 
 

SPECIALITES MEMBRES DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

1/ ANATOMIE GENERALE 

Président : Pr. BABA AHMED Mustapha Oran 

Membres Titulaires :  

Pr. GHEBRIOUT Boudjemaa  
Pr. MAHDADI Salah  
Pr. BOULACEL Abdelhamid  
Pr. BELHOULA Hayette 

Oran  
Sétif  
Constantine  
Constantine  

Membres suppléants :  

Pr. BOUKAABACHE Leila 
Pr. BOUKOFFA Sassia 

Constantine 
Annaba   

2/ ANATOMIE  
ET CYTOLOGIE 

PATHOLOGIQUE 

Présidente : Pr. ASSELAH Fatima  Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. SLIMANI Assia 
Pr. DJENANE Nassima 
Pr. BENAHSENE Karima  
Pr. DIB Malika  

Alger  
Alger   
Constantine  
Tlemcen  

Membres suppléants :  

Pr. KHADRAOUI Hachemi 
Pr. AIT KACI Hayet 

Batna  
Alger  

3/ BIOCHIMIE 

Président : Pr. BENHARKAT Sadek Annaba  

Membres Titulaires :  

Pr. CHERIFI Mohamed El Hadi 
Pr. MAKRELOUF Mohamed 
Pr. BENMEBAREKN Sadek 
Pr. HARIZI Mohamed 

Alger  
Alger 
Constantine  
S.B.A 

Membres suppléants :  

Pr. AMRANE Mounia 
Pr. HAMA Amina Sihem 

Sétif  
Constantine  
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SPECIALITES MEMBRES DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

4/BIOLOGIE CLINIQUE 
 
 

Présidente : Pr. BOUCHENE Zahida Alger  

Membres Titulaires :  

Pr. CHERIFI Mohamed El Hadi 
Pr. AMROUNE Habiba 
Pr. BENSLIMANI Akila 
Pr. HARIECHE Farida 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger  

5/ BIOPHYSIQUE 

Président : Pr. BENYOUCEF Mohamed Tlemcen  

Membres Titulaires :  

Pr. SENOUCI BEREKSI Rafik 
Pr. BABA AHMED Abderrezak 
Pr. HIMEUR Mohamed Amine  
Pr. MEGHILLI Sidi Mohamed 

Sidi-Bel-Abbès 
Tlemcen  
Alger 
Tlemcen  

6/HEMOBIOLOGIE 

Présidente : Pr. SEGHIER Fatma Zohra Oran 

Membres Titulaires :  

Pr. HARITI Ghania  
Pr. OUELAA Hanifa 
Pr. BROUK Hassene  
Pr. HARIECHE Farida 

Alger 
Annaba  
Annaba  
Alger  

Membres suppléants :  

Pr. BENMANSOUR MERAD Boudia  Tlemcen  

7/HISTOLOGIE EMBRYOLOGIE  
ET GENETIQUE CLINIQUE 

Présidente : Pr. MEBAREK Kheira Oran  

Membres Titulaires :  

Pr. ABDELLALI Mohamed 
Pr. BOUDIAF-BENARFI Radia 
Pr. BELARBI-AMAR Nadia 
Pr. AOUATI Saida 

Alger 
Alger  
Oran  
Constantine 

Membres suppléants :  

Pr. GHALAMOUN SLAIMI Rahma 
Pr. RAHIM Youcef  

Oran 
Constantine  

8/ IMAGERIE MEDICALE  
ET RADIOLOGIE 

Président : Pr. BOUBRIT Mustapha   Alger  

Membres Titulaires :  

Pr. BOUBENDIR Nacereddine 
Pr. SABRI Abdelkader  
Pr. SERRIR Mohamed  
Pr. NAMOUNI Mounia 

Alger  
Sidi-Bel-Abbès 
Alger 
Annaba  

Membres suppléants :  

Pr. ALLAL Kamel 
Pr. AIMEUR Chaffa 

Alger  
Alger  

9/IMMUNOLOGIE 

Présidente : Pr. BENHALIMA Malika Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. DJIDJIK Réda 
Pr. DJENOUHAT Kamel  
Pr. AIT BELKACEM-AMROUN  Habiba  
Pr. CHAIB-MAMOUZI Samia 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 

Membres suppléants :  

Pr. MERRICHE-GADIRI Nassima Sabiha  
Pr. BOUALI Youcef  

Annaba  
Oran  

10/ MICROBIOLOGIE 

Présidente : Pr. TAZIR Mohamed  Alger  

Membres Titulaires :  

Pr. AMHIS Wahiba 
Pr. BELLOUNI Rachid  
Pr. GUECHI Zhor 
Pr. SAHLI Farida  
Pr. KASSEH LAOUAR Ahmed  
Pr. BENTCHOUALA- BOUZITOUNA Chafia  

Alger  
Blida  
Alger  
Sétif  
Batna  
Constantine  

Membres suppléants :  

Pr. TALI MAAMAR Hassiba  
Pr. DJAHMI Nassima  

Alger  
Annaba  

11/ NEUROPHYSIOLOGIE 
CLINIQUE ET FONCTIONNELLE 

DU SYSTEME NERVEUX 

Président : Pr. TOUMI Fayçal  Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BENBEKHTI Amel 
Dr. ZAMOUM Mohamed 
Dr. CHIKHI Ahsène  
Dr. DRICH Si Ahmed 

Alger 
Alger  
Constantine 
 Oran 
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SPECIALITES MEMBRES DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

12/ PARASITOLOGIE-
MYCOLOGIE 

Présidente : Pr. BACHI Fatma  Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. MOULAHEM Tayeb 
Pr. ADJMI-HAMOUDI Haiet 
Pr. MANSOURI Rokaya 
Pr. BENMANSOUR Zakaria 

Constantine  
Alger 
Annaba  
Oran  

Membres suppléants :  

Pr. CHEKIRI Mey Blida 

13/PHARMACOLOGIE 
CLINIQUE 

Présidente : Pr. LOUMI Nadjat Alger  

Membres Titulaires :  

Pr. BAOUGH Leila 
Pr. AYOUB Soraya 
Pr. AIOUAZ Khadidja 
Pr. AOUAMEUR Rachida 

Alger 
Alger 
Alger  
Alger 

Membres suppléants :  

Dr. MESKINE Djamila 
Dr. CHOURAK Rachida 

Alger 
Alger  

 
14/ PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET 

EXPLORATION 
FONCTIONNELLE CARDIO-

RESPIRATOIRE ET DE 
L’EXERCICE 

Président : Pr. BOUGRIDA Mohamed Constantine  

Membres Titulaires :  

Pr. AISSAOUI Adel 
Pr. BOUCHERIT Yasmina Raphaelle 
Pr. BOURAHLI Mohamed Kheireddine 
Dr. BOUROUBI Ouahiba 

Constantine Annaba 
Constantine  
Constantine  

Membres suppléants :  

Dr. MARTANI Mehdi  
Dr. CHIBOUT Nawel  

Constantine 
Batna 

 
 

15/ PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET 
EXPLORATION 

FONCTIONNELLE 
METABOLIQUE  
ET NUTRITION 

Président : Pr. KHELFAT Kheireddine Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. GHOUINI Ahmed 
Pr. BOUDJEMAA Abdelkader  
Pr. GHEDJATI Mohamed Rédha 
Pr. ABDELOUAHAB Fouzia  

Blida 
Sidi Bel Abbes  
Batna 
Constantine  

Membres suppléants :  

Dr. KADIM Souhila 
Dr. GRAINE Karima 

Alger 
Alger  

 

III/ SPECIALITES CHIRURGICALES 
 

SPECIALITES MEMBRE DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

 
1/ CHIRURGIE CARDIAQUE 

 

Président : Pr. NOUAR Mohamed Lamine Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BOUDIAF El Hadi 
Pr. BOULANOUAR Djaffer 
Pr. ATBI Mohamed 
Pr. BOUZID Abdelmalek 

Alger 
Alger 
Oran 
Oran 

Membres suppléants :  

Pr. KEBBOUR Djamel 
Pr. DJENAS Mahfoud 

Alger 
Alger 

2/ CHIRURGIE GENERALE 

Président : Pr. KOUDJETI Rachid Oran 
Membres Titulaires :  
Pr.  BENDRIDI Messaoud 
Pr. TILIOUA Omar 
Pr. DELMI Abdelhak 
Pr. BELKAID Zoheir 
Pr. OUDAI Abdelouahab 
Pr. ATTIG Mouloud 

Constantine 
Oran 

Constantine 
Alger 
Béjaia 
Alger 

Membres suppléants :  
Pr. RAHAL Djazia 
Pr. ELAIB Mostéfa 

Sidi-Bel-Abbès 
Oran 

3/ CHIRURGIE MAXILLO-
FACIALE 

 

Président : Pr. SAIDI Abdelkrim  Constantine 

Membres Titulaires :  

Pr. BENSADALLAH Rabah  
Pr. FERDJAOUI Abdelkader 
Pr. KHEMILI El Hachemi 
Pr. MAHMMOUD Hacène  

Douéra 
Alger 
Alger 
Alger 
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SPECIALITES MEMBRE DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

4/ CHIRURGIE 
NEUROLOGIQUE 

Président : Pr. KHALDI Yacine  Tlemcen 

Membres Titulaires :  

Pr. BOUAZIZ Mourad  
Pr. LAKHAL MOUMINA Halima  
Pr. MAHFOUF Leila  
Pr. NEBBAL Mustapha  

Annaba 
Alger 
Alger 
Alger 

Membres suppléants :  

Pr. BENALLAL Noureddine  
Pr. KOUADRIA Rabah  

Tlemcen 
Sidi-Bel-Abbès 

 
5/ CHIRURGIE 

ORTHOPEDIQUE  
ET TRAUMATOLOGIE 

Président : Pr. BENBOUZID Abderahmane Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. MENADI Abdelghani 
Pr. KHERNANE Nacereddine 
Pr. ZIDANI Houria 
Pr. HAMDAOUI Tahar 
Pr. KARA Zoubir 
Pr. BOUDJELLAL Noureddine 

Annaba 
Batna 
Sétif 

Douéra 
Alger 

Tlemcen 

Membres suppléants :  
Pr. HARRAR Réda 
Pr. MEDJANI Said 

Blida 
Tizi-Ouzou 

6/CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

Présidente : Pr. LADJADI Yasmine Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. HANTALA Djaffar 
Pr. DJIDJELI Nacereddine 
Pr. MELLAH Nouria 
Pr. TOUABTI Laldja Souham 

Alger 
Alger 
Oran 
Sétif 

Membres suppléants :  

Pr. HADJOU Belaid Fatma 
Pr. BOUMELLAH Liès 

Blida 
Blida 

7/ CHIRURGIE PLASTIQUE 
RECONSTRUCTRICE 
ESTHETIQUE ET DE 

BRULOGIE 

Président : Pr. JOUCDAR Samir  Douéra 

Membres Titulaires :  

Pr. MITICHE Badreddine 
Pr. KISMOUNE-MAHFOUD Hafida  
Pr. ZINAI–DJEBBAR Leila  
Pr. BOUATTOU Fadéla 

Alger 
Douéra 
Oran 

Annaba 

Membres suppléants :  

Pr. HAZMOUNE Zahia Fouzia  
Pr. BENRAHAL TALEB Faouzia 

Constantine 
Oran 

 
8/CHIRURGIE THORACIQUE 

Président : Pr. MEDJDOUB Yacine Miloud Alger 
Membres Titulaires :  

Pr. SI M’RABET Azzedine 
Pr. ACHOUR-AMEUR Karima 
Pr. DJENDER Amar 
Pr. NEKHLA Ahmed 

Oran 
Alger 
Alger 

Tizi-Ouzou 

Membres suppléants :  

Pr. HADDAM Abdenacer  Alger 

9/CHIRURGIE UROLOGIQUE 

Président : Pr. KADI Abdelkrim Annaba 

Membres Titulaires :  

Pr. CHIBANE Abdelaziz 
Pr. GAACHI Abdelhakim 
Pr. KHELAFI Mansour  
Pr. BENATTA Mahmoud 

Alger 
Alger 
Alger 
Oran 

Membres suppléants :  

Pr. ATOUI Mohamed Malik  
Pr. BAYOUD Riad 

Annaba 
 Constantine 

10/CHIRURGIE VASCULAIRE 

Président : Pr. BERTAL Amar Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BOUAYAD Mohamed Nadjib 
Pr. BOUZIDI Mohamed 
Pr. BOUZIANE Leila Ahlem 
Pr. CHELBI Lyes 

Oran 
Oran 
Oran 
Alger 

Membres suppléants :  

Pr. KANOUN Hamid Alger 
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VI/ SPECIALITES PHARMACEUTIQUES 

SPECIALITES MEMBRE DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

 
 
 

1/ BIOPHYSIQUE 
PHARMACEUTIQUE 

Présidente : Pr. NEBCHI El Mansouria Alger 

Membres Titulaires :  

Dr. MEKKAOUI Abdelhamid  
Dr. MEZAOUR Yacine 
Dr. ACHOURI Mohamed  
Dr. SADOUKI Amina 

Alger 
Alger 

Sidi Bel Abbes 
Alger 

Membres suppléants :  

Dr. BENGHEZAL Islam  
Dr. KHADER Nadia 

Blida 
Blida 

 
 
 

2/BOTANIQUE MEDICALE ET 
CRYPTOGAMIE 

Présidente : Pr. SMATI–MESBAH Dalila Alger 

Membres titulaires:  

Dr. LAREDJ Hacène 
Dr. OUNAISSIA Karima 
Dr. CHELGHOUM Mustapha 
Dr. BAADOUD Imene  

Annaba 
Annaba 

Sidi Bèl Abbès 
Alger 

Membres suppléants:   

Dr. MECHERI Rym 
Dr. KHITRI Walid 

Annaba 
Oran 

3/ CHIMIE ANALYTIQUE 

Président : Pr. HADEF Youcef Annaba 

Membres titulaires :  

Pr. GHEYOUCHE Rachida 
Dr. BOUDIS Abdelhakim 
Dr. GHARBI Abdelaziz  
Dr. MOUSSAOUI Rachid  

Alger 
Alger 
Blida 
Oran 

Membres suppléants :  

Dr. CHERIF Redouane Amine  
Dr. BELLEILI Mehdi  

Blida 
Annaba 

 
 
 
 

4/CHIMIE MINERALE 

Président : Pr. KACIMI Ghouti Alger 

Membres titulaires:   

Dr. MERAH Abdelali 
Dr. AMHIS Hayet 
Dr. BOULEDROUA Samia 
Dr. IMOUDACHE Hicham  

Annaba 
Alger 

Annaba 
Blida 

Membres suppléants :  

Dr. BOUNEB Abdelhakim  
Dr. BOUCHERIH Messaoud Mahdi 

Blida 
Alger 

5/CHIMIE THERAPEUTIQUE 

Présidente : Pr. HADJADJ-AOUL Fatima Zohra Alger 

Membres titulaires:  

Dr. DELLAOUI Yahia 
Dr. NEGHRA Abdelhak 
Dr. LAYACHI Fayçal 
Dr. AIT KAKI Samira 

Oran 
Annaba 
Annaba 
Annaba 

Membres suppléants:  

Dr. REBBAH Farah  
Dr. HADHOUM Nadia  

Alger 
Tizi-Ouzou 

 
 
 

6/HYDROLOGIE-
BROMATOLOGIE 

Présidente : Pr. HADJOUDJ Ouahiba Alger 

Membres titulaires:      

Dr. GAOUAR Lotfi Zakaria 
Dr. SADOUD Zahia  
Dr. HALIMA SALEM Abdelaziz 
Dr.  NEBIA Nesrine  

Oran 
Alger 

Annaba 
Alger 

Membre suppléant:   

Dr. BENSEMMANE BENSTANDJI Radia  Alger 

7/PHARMACIE GALENIQUE 

Présidente : Pr. CHAFFAI Nacera  Annaba 

Membres titulaires:  

Pr. GHANASSI Fatima Zohra 
Pr. DJERABA Samia 
Pr. BEYAZ FAHEM Aouatef 
Pr. MOUSSAOUI KHEDAM Nassima 

Alger 
Alger 
Alger 
Oran 

Membres suppléants:   

Dr. BOUDENDOUNA Abdelhakim  
Dr. OUAHRANI-DJERMOUNE Salima 

Alger 
Blida 
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SPECIALITES MEMBRE DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

8/PHARMACOGNOSIE 

Présidente : Pr. BOUGHANDJIOUA Nadia  
Membres titulaires:   

Dr. BOUZAABATA Amel 
Dr. DERRADJI Leila 
Dr. BOUKHALFA Djamel  
Dr. DALI Yahia Kamel 

Annaba 
 

Annaba 
Annaba 

Alger 
Tlemcen 

Membres suppléants :   

Dr. SAHRAOUI Wafa  
Dr. BENMOUSSA Mohamed Tahar  

Annaba 
Batna 

9/PHARMACOLOGIE 
PHARMACEUTIQUE 

Président : Pr. TOUMI Houari Oran 

Membres titulaires:      

Pr. MANSOURI Kamel 
Pr. CHADER Henni 
Pr. CHAABNA Manel 
Dr. BOUDIA Fatma Zohra 

Alger 
Alger 

Annaba 
Oran 

Membres suppléants :   

Dr. BELBOUCHE Noureddine 
Dr. BOUDRAA Ghazalia 

Oran 
Oran 

 
 
 
 

10/TOXICOLOGIE 

Président : Pr. ALAMIR Barkahoum  Alger 

Membres titulaires:   

Pr. ABTROUN Rania  
Pr. AZZOUZ Mohamed 
Pr. REZK-KALLAH Haciba Rokia  
Pr. DJAFER Rachid  

Alger 
Alger 
Oran 

Annaba 

Membres suppléants :  

Dr. KADDOUR Selma Alger 

V/ SPECIALITES MEDECINE DENTAIRE 
 

SPECIALITES MEMBRES DES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

1/ ODONTOLOGIE 
CONSERVATRICE / 

ENDODONTIE 

Président : Pr. KAIDI Abdesselem  Annaba 

Membres titulaires :   

Pr. DOUDACHE Lyes 
Pr. GHODBANE Nadia 
Pr. OUDGHIRI Fouad 
Pr. BOUDGHENE-STANBOULI Nedjma 

Annaba  
Constantine  

Tlemcen  
Alger  

2/ ORTHOPEDIE DENTO- 
FACIALE 

Présidente : Pr. SI AHMED Fatma  Alger  

Membres titulaires :  

Pr. AHMED FOUATIH Noureddine  
Pr. AMMOUCHE Farida  
Pr. TAHRAOUI Chakib Hocine 
Pr. MEDDAH Souad  

Oran  
Alger  
Alger  
Blida 

Membres suppléants:  

Pr. DJERAF Malika  
Pr. BENKHERFALLAH-LEZZOUL Nadira  

Alger  
Alger  

3/ PARODONTOLOGIE 

Présidente : Pr. BRIHOUM Saliha  Alger  

Membres titulaires:   

Pr. NEZZAL Malika  
Pr. KHASSANI-KIHEL Djamila  
Pr. MEDDAD Malika  
Pr. MAKRELOUF Leila Khadidja  

Constantine 
Oran 
Alger  
Oran  

Membre suppléant :  

Pr. BOUDINAR Lahouaria  
Pr. ZAGHEZ Mounir 

Annaba  
Annaba   

4/ PATHOLOGIE  
ET CHIRURGIE BUCCALE 

Présidente : Pr. SAARI Badia  Alger  

Membres titulaires:   

Pr. BERKANE Mohamed  
Pr. BOUZOUINA Cherifa 
Pr. CHOUITER GUENANE Yamina 
Pr. AIDOUD Soraya  

Alger  
Oran 
Alger  

Constantine  

Membres suppléants :  

Pr. LARBI Fadéla 
Pr. MEZGHICHE Yasmina  

Alger 
Alger  
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5/ PROTHESE 

Président : Pr. NABID Abderahmane  Alger 

Membres titulaires:  

Pr. DAOUD Fatma Zohra  
Pr. BOULEFA Aldjia  
Pr. OULABES SERAOUI Hassina  
Pr. GUENDIL Hafida  

Alger 
Alger 

Constantine 
Oran 

Membre suppléant :  

Pr. DENDOUGA Soraya  
Pr. LASFIR  LAMROUS Faiza  

Alger 
Alger 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016أفريل  17المؤرخ في  247يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  13مؤرخ في  1139 قرار رقم

 وين المتواصل يتضمن تعيين أعضاء مجمس توجيو جامعة التك
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
، 1990و سنة ماي 26الموافق  1410ذي القعدة عام  2المؤرخ في  149–90وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 11والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيميا وعمميا، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
، والمتضمن تعيين أعضاء مجمس توجيو جامعة التكوين 2016أفريل  17المؤرخ في  247وبمقتضى القرار رقم  -

 المتواصل.
 يـقـــــرر

 

 ، المعدل والمذكور أعاله كما يأتي:2006أفريل  17المؤرخ في  247تعدل المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:
ذي  2المؤرخ في  149-90م التنفيذي رقم من المرسو  11تطبيقا ألحكام المادة  :"المادة األولى 

، تحدد تشكيمة مجمس توجيو جامعة التكوين 1990مايو سنة  26الموافق  1410القعدة عام 
 المتواصل كما يأتي:

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا، بن شنيتي حميد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، بورزم فمة -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، سةعصاد آني -
 ممثمة عن السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، زيبرة زىرة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين، عيوني زينل -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، ززون دمحم -
 باألشغال العمومية، والنقل، ممثمة الوزير المكمف دحمون حميدة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، مومن سمير -
    ممثل الوزير المكمف بالشبال والرياضة، بميل بوعالم -
 ،بومرداس مدير جامعة بن تميس عبد الحكيم -
 ،2مدير جامعة قسنطينة  لطرش دمحم اليادي -
 ،1وىران  مدير جامعة بن زيان عبد الباقي -
 ممثمة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبال، جعيدر سميرة -
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 ممثل منتخل عن األساتذة الدائمين، زاير دمحم -
 ممثل منتخل عن األساتذة المشاركين، شنوفي نور الدين -
 ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال المصالإل". دراز عبد القادر -

 

 ذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر ى :2المادة 
 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016 ديسمبر 24المؤرخ في  1783يعدل القرار رقم ، 2017بر ديسم 13مؤرخ في  1140قرار رقم 

  ، المعدل2باتنة ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةالذي يحدد القائمة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .ّمن تعيين أعضاء الحكومةوالمتض
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  ي، الذ2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لي والبحث العممي. االذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع
 ،2015سنة  يوليو 11الموافق  1436عام  رمضان 24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2، ال سيما المادة 2 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة
ألعضاء مجمس إدارة  اكسميةالذي يحدد القائمة  ،2016 ديسمبر 24المؤرخ في  1783تضى القرار رقم وبمق -

 .، المعدل2باتنةجامعة 
 يـقـــــرر

 

 أعاله، والمذكـورالمعدل  ،2016 ديسمبر 24المؤرخ في  1783يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 ذا القرار.كماىو محدد في الجدول الممحق بي

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017 ديسمبر 13 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ
 

 2قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة باتنة 
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ،والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي رئيس ضيف عبد السالم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بمخمف عبد الحق -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو  حالسي دمحم -
 واكصالح اكداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو إسماعيمي حاج -
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 ،بالتربية الوطنية ةالمكمف ةممثل الوزير  ضوع شييال صالإل -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو غزالي عبد العالي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  عضو  قرابسي دمحم لمين -
  والمناجم، ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو  ساسي بوعزيز -
 ،ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو كبور عمور -
صالح المستشفياتالوزير المكمف بممثل  عضو خوجة الحاج إدريس -  ،الصحة والسكان وا 
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و الوزير المكمف  ةممثم عضو العايل عياش -
 ،لرياضةممثل الوزير المكمف بالشبال وا عضو بوخريسة إسماعيل -
 .ممثل الوالي عضو عيشاوي عبد المطيف -

 

 ".......................................الباقي بدون تغييرو ..........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حة يتضّمن تأىيل الماستر المفتو ، 2017ديسمبر  14 المؤّرخ في 1141قرار رقم 
 باألغواط لألساتذة العمياالمدرسة ب  - 2018-2017بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 .المعّدل والمتّمم القانون التوجييي لمتعميم العالي،
 ،2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 2011سنة  غشت 22الموافق  1432عام  رمضان 22المؤّرخ في  301-11 رقم التنفيذيوبمقتضى المرسوم  -

  .غوالالمدرسة العميا لألساتذة باألالمتضّمن إنشاء و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .وشيادة الدكتوراه الماسترالمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة و 
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمميذي يال
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015 أبريل سنة 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
 يـقـــــرر

باألغوال،  لألساتذة العمياالمدرسة ب 2018-2017الجـامعيـة تؤىل الماستر المفتوحة بعنوان الّسنة  الماّدة األولـى:
 لممحق ىذا القرار. طبقا

 ،، كّل فيما يخّصوباألغواليكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لألساتذة  :2الماّدة 
 حث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والب

 2017 ديسمبر 14 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 لي والبحث العمميوزير التعميم العا                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 تضّمن تأىيل الماستر المفتوحة ، الم2017ديسمبر  14 المؤّرخ في 1141قرار رقم ال ممحق
 باألغواط لألساتذة العمياالمدرسة ب  - 2018-2017بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 طبيعة تخصص الفرع الميدان
 أ رياضي تحميل رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 أ المواد فيزياء اءيز يف المادة عموم
 أ تطبيقية حيوية كيمياء بيولوجية عموم عموم الطبيعة والحياة

 أ ومعاصر حديث عربي أدل دراسات أدبية لغة وأدل عربي

 آدال ولغات أجنبية
 أ المسان عموم لغة فرنسية
 أ رةوحضا أدل لغة إنجميزية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام، 2017ديسمبر  17 مؤّرخ في 1142قرار رقم 

 المكونة لممدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤرخ في  399-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18 المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 41 الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة
، والمتضمن إنشاء القسم المكون لممدرسة الوطنية العميا في 2016فيفري  4المؤرخ في  79وبمقتضى القرار رقم  -

 .البيوتكنولوجيا
، والمتضمن إحداث قسم بالمدرسة الوطنية العميا في 2015نوفمبر  12المؤرخ في  1160وبمقتضى القرار رقم  -

  .البيوتكنولوجيا
 

 يـقـــــرر
 

 1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16من المرسوم التنفيذي رقم  41تطبيقا ألحكام المادة  ة األولى:الماد
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى إنشـاء األقسـام المكونـة لممدرسة 2016يونيو سنة  14الموافق 

 الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا. 
 األقسـام التالية: –ية العميا في البيوتكنولوجيا تنشأ لدس المدرسة الوطن  :2المادة 

 قسم التكوين التحضيري، -
 قسم البيوتكنولوجيا.  -



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   311

 

 

والمذكورين  2016فيفري  4المؤرخ في  79، ورقم 2016فيفري  4المؤرخ في  79يمغى القرارين رقم  :3المادة 
 أعاله.

اليين ومدير المدرسة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين الع :4المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2017 ديسمبر 17 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تعيين ، 2017ديسمبر  21مؤرخ في  1143قرار رقم 
 أعضاء مجمس إدارة ديوان المطبوعات الجامعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

 تعيين أعضاء الحكومة.والمتضمن 
 2005سبتمبر سنة  26الموافق  1426شعبان عام  22المؤرخ في  370-05التنفيذي رقم   وبمقتضى المرسوم -

  .منو  8و 7والمتضمن القانون األساسي لديوان المطبوعات الجامعية، ال سيما المادتان 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األول عام 18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 

 يـقـــــرر
 

 1426شعبان عام  22المؤرخ في  370-05التنفيذي رقم  من المرسوم 7تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
دارة ديوان المطبوعات والمذكور أعاله، تحدد تشكيمة مجمس إ 2005سبتمبر سنة  26الموافق 

 الجامعية، كما يأتي:  
 السيدات والسـادة:  

 .ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي، رئيسا لخمف عثمان -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية. بممسك ميدية -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية. محديد نورة -
 بالثقافة.ممثمة الوزير المكمف  بن حميدة فاطمة الزىراء -
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم والتكوين المينيين. برابإل يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة. عبد العزيز محمود -
 المدير العام لمديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. بن شيخ سامي الحسين -
 رئيس الندوة الجيوية لجامعات الوسط. بن تميس عبد الحكيم -
 رئيس الندوة الجيوية لجامعات الشرق.  الياديلطرش دمحم -
 رئيس الندوة الجيوية لجامعات الغرل. بن زيان عبد الباقي -
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 مدير مركز البحث في اكعالم العممي والتقني. بعداش نجيل -
 ممثل منتخل عن العمال. بن مدور اليادي -
 ممثل منتخل عن العمال. محيوت كريم -

 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار  :2المادة 
 2017 ديسمبر 21 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2017ديسمبر  21 مؤّرخ في 1144قرار رقم 

 مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

 .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28مؤرخ في  398-11تنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم ال -

 منو. 8، الذي يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2011
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عام  15مؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ة موضوعاتية لمبحث في عموم الصحة.وكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالوالمتضمن تحويل ال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العممي
 

 يـقـــــرر
 

 1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  398-11من المرسوم التنفيذي رقم  8ا ألحكام المادة تطبيق المادة األولى:
، والمذكور أعاله، تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية 2011نوفمبر سنة  24الموافق 

 لمبحث في عموم الصحة كما يأتي:
 السيدات والسادة:

 .لي والبحث العممي، رئيساممثل وزير المكمف بالتعميم العا صحراوي طاىر -
 .ممثمة وزير الدفاع الوطني ىيبة فاطمة -
 .ممثل الوزير المكمف بالمالية قادري بمقاسم -
صالح المستشفيات رحال إلياس -  .ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 
 .ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم بويوسفي بوجمعة -
 .وزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعيممثل ال محند أوسعيد عبد الحميد -
 .بالبيئة والطاقات المتجددة  ممثمة الوزيرة المكمفة حاج عمي نصيرة -
 .ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  بوشك لياسمين -

 

 لعممي.  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث ا :2المادة 
 2017 ديسمبر 21 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
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المتضمن  2014ان جـو  09المـؤرخ في  364رقم  يعّدل القـرار، 2017ديسمبر  21مؤّرخ في  1145قرار رقم 
 شيـادة الدراسـات الجـامعية التطبيقية بالتكويـن لنيـل شيـادة الميسـانس كيفيـات وشـروط التحـاق حـاممي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤرخ في  99-05بمقتضى القانون رقم  -

 .وجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّممالقانون الت
والمتضمن  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجل عام  4المؤرخ في في  71-234وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .تنظيم الدروس لمحصول عمى دبموم تقني سامي
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 1990يوليو سنة  21الموافق  1410ذي الحجة عام  29المؤرخ في  219-90وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .لتطبيقية بمؤسسات التعميم العاليوالمتضمن إحداث شيادة الدراسات الجامعية ا
غشت سنة  23الموافق  1424لثانية عام جمادس ا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّممالذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .وسيرهي والقواعد الخاصة بتنظيمو الذي يحّدد ميام المركز الجامع
  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
لتحاق حاممي شيادة إوالمتضمن كيفيات وشرول  2014جوان  09المؤرخ في  364وبمقتضى القرار رقم  -

 .ة بالتكوين لنيل شيادة الميسانسالدراسات الجامعية التطبيقي
الذي يحّدد القواعد المشتركة لمتنظيم والتسيير  2011ر سنة نوفمب 03المؤرخ في  711وبمقتضى القرار رقم  -

 .البيداغوجيين لمدراسات الجامعية لنيل شيادتي الميسانس والماستر
والمتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في  2011نوفمبر سنة  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 ر.طوري الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماست
 

 يـقـــــرر
 

والمتضمن  2014جوان  09مؤرخ في ال 364ييدف ىذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار رقم  المادة األولى:
 كيفيات وشرول إلتحاق حاممي شيادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالتكوين لنيل شيادة الميسانس.

والمذكور أعاله وتحّرر كما   2014جوان  09لمؤرخ في ا 364من القرار رقم   6و  3و 2تعّدل المواد  :2المادة 
 يأتي:

شيادة تقني سامي الحاصمين عمى شيادة  يمكن حممة شيادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو :2المادة «
شيادة أجنبية معترف بمعادلتيا والذين يستوفون الشرول المحددة في ىذا القرار،  البكالوريا أو

 ل عمى شيادة الميسانس.مواصمة التكوين لمحصو 
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ال تطّبق أحكام ىذا القرار عمى الطمبة الحاممين شيادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من 
قبل جامعة التكوين المتواصل أو شيادة تقني سامي الممنوحة من قبل مؤسسات التعميم والتكوين 

 .»المينيين
انس المذكورين في المادة الثانية أعاله، حيازة شيادة يجل عمى المترشحين لنيل شيادة الميس :3المادة «

 ( سنوات عمى األقل.05الدراسات الجامعية التطبيقية أو تقني سامي منذ خمس )
 .»يجل عمى المترشحين العاممين الحصول عمى انتدال من طرف ىيــآتيم المستخدمة

ية أو شيادة تقني سامي، التّرشإل يمكن الحاصمين عمى شيادة الدراسات الجامعية التطبيق :6المادة  «
  .لمتكوين لنيل شيادة الميسانس في أّي مؤسسة من مؤسسات التعميم والتكوين العاليين

 .»يخضع توجيو ىؤالء في مسار تكوين معّين لرأي فــرقــة الــتكويــن
فيما يخصو، بتطبيق ىذا  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدراء المؤسسات الجامعية كل :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  
 

 ......................................... »الباقي بدون تغيير«...............................
 

 2017ديسمبر  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                  
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     2017جانفي  29المؤرخ في  108يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  24 مؤّرخ في 1146قرار رقم 
 معدلالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان، ال 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 10يحدد ميام المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة  الذي
 2008يوليو سنة  9الموافق 1429رجل عام  6المؤرخ في  206-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2المادة  اوالمتضمن إنشاء مركز جامعي بغميزان،المتمم، السيم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2017جانفي  29المؤرخ في  108وبمقتضى القرار رقم  -

 المركز الجامعي بغميزان،المعدل.
 يـقـــــرر

 

المعدل، والمذكور أعاله، كما  ،2017جانفي  29المؤرخ في  108يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  مادة األولى:ال
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017ديسمبر  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان
 ن:نواألعضاء المعي -1

 القطاع الصفة لمقباالسم وا
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا مدربل خالدي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو وداك قدور -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو حيرش ىديات -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو بوحفص رابإل -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واكصالح اكداري، عضو الحكيم ر عبدسواك -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، عضو عاصمي عبد المطيف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدل، عضو ديدان ادمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو تمنطيط جمال الدين  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو رقاد سميم -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو لعموشي مجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو كتو عبد القادر -
 ممثل الوالي. عضو بوبكر بمكحل -

 

 ".......................................ون تغييرالباقي بدو ..........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية 2017ديسمبر  24قرار مؤرخ في 
 -باتنـة  -لدى المركـز الجامعـي بريكـة  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات االجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
المتعمق بتسييـر الخدمات ، 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .االجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
ي ـز جامعـاء مركـن إنشـ، المتضم2016اي سنة ـم 23ؤرخ في ـالم 146-16المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -

 .ة(ـة باتنـية )والـريكـبب
، المتضمن فرز األصوات االنتخال لممثمي األساتذة في لجنة 2016أكتوبر سنة  02نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

  .الخدمات االجتماعية لدس المركز الجامعي بريكة باتنـة
العمال في لجنة  ، المتضمـن فـرز األصوات االنتخال لممثمي2016أكتوبر سنة  02نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .الخدمات االجتماعية لدس المركز الجامعي بريكة باتنـة
، المتضمـن التشكيمة النيائية ألعضـاء لجنة الخدمات 2017نوفمبر سنة  09نظـــــــرا لممحضر المؤرخ في  -

 .االجتماعية لـدس المركز الجامعي بريكة باتنـة
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 يـقـــــرر
 

 .الخدمات االجتماعية لدس المركز الجامعي بريكة باتنـةتنشأ تشكيمة لجنة  المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 مرادسي حمزة، -03 سميماني عبد الحكيم، -02 دوراري لخضر، -01
   رويشي مراد، -05 بضياف سمير، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   جعيل الزىواني، -02 بوراوي ساعد، -01

 .( سنوات ابتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيـد مدير المركز الجامعي بريكة باتنـة، بتنفيذ ىذا القـرار، الذي سينشـر في النشرة الرسمية لوزارة  :4المادة 

 لبحث العممي.التعميم العالي وا
 2017 ديسمبر 24 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 العالي والبحث العممي وزير التعميمع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 أدمحم دمحم صالح الدينصديقي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017ديسمبر  24قرار مؤرخ في 

 لدى المركـز الجامعـي تيسمسيمـت 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتضمن القانون األساسي العام لموظيفة ، ا2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
 203-08، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2012أوت سنة  21المؤرخ في  311-12المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -

 .كز جامعي بتيسمسيمت، المتضمن إنشاء مر 2008جويمية سنة  09المؤرخ في 
، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لممثمي األساتذة والعمال 2017أكتوبر سنة  31نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .في لجنة الخدمات اكجتماعية لدس المركز الجامعي تيسمسيمت
ة ألعضـاء لجنـة الخدمـات ، المتضمـن التشكيمة النيائي2017نوفمبر سنة  07نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .اكجتماعيـة لـدس المركز الجامعي تيسمسيمت
 

 يـقـــــرر
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 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس المركز الجامعي تيسمسيمت المـادة األولى:
 : .تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 حمزة الصديق، -03 ناضر ميني، -02 ة عبد القادر،بن -01
 عتو أحمد، -06 حاللي مجيد، -05 مكناسي الجياللي، -04
     مادي إبراىيم، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   بوغانم أحمد، -02 جطي ساعد، -01

 .ى القرار( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عم03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيـد مدير المركز الجامعي تيسمسيمت، بتنفيذ ىذا القـرار، الذي سينشـر في النشرة الرسمية لوزارة  :4المادة 

 التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 ديسمبر 24 ائر فيحرر بالجز                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2012نوفمبر  12ؤرخ في الم 423يتمم القرار رقم  2017ديسمبر  25 مؤّرخ في 1149قرار رقم 
  2قسنطينة  لدى جامعة عمم النفس وعموم التربيةوالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25في  المؤرخ 243 -17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .الحكومةوالمتضمن تعيين أعضاء 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  2003
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433 عاممحرم  3 في المؤرخ 401-11 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 .2قسنطينة  جامعة إنشاء والمتضمن
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
عمم النفس ، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية 2012مبر نوف 12المؤرخ في  423وبمقتضى القرار رقم   -

 .2قسنطينة لدس جامعة  وعموم التربية
 يـقـــــرر

 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:2012أكتوبر  24المؤرخ في  352رقم من القرار  2تتمم المادة  المادة األولى:
 األقسام التالية: -2قسنطينة  جامعة – عمم النفس وعموم التربيةتنشأ لدس كمية   :2"المادة  

 ،عمم النفسقسم  -
 ،عموم التربيةقسم  -
 ."األرطوفونياقسم  -



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   318

 

 

، كل فيما يخصو، 2قسنطينةيكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :2 المادة
 العممي.   بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث
 2017ديسمبر  25 فيحرر بالجزائر                                                                                                  

 ي والبحث العمميوزير التعميم العال                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015فيفري  3المؤرخ في  40يعدل القرار رقم  2017ديسمبر  25مؤرخ في  1150 قرار رقم

 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدلإدارة الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمن 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعبان عام  4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوم رقم  -

  .منو 5ال سيما المادة  معدل والمتمم،إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، ال
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

ذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة وال 2011
  .منو 13

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

مركز إدارة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  2015فيفري  3المؤرخ في  40قتضى القرار رقم وبم -
 .تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدل

 يـقـــــرر
، المعدل، والمذكور أعاله وتحرر 2015فيفري  3المؤرخ في  40تعدل المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:

 كما يأتي:
 ......................................،  (بدون تغيير) : .........................مادة األولىال"

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، كما يمي:
 :اآلخرينألعضاء ا

 مدير المركز، غوثي نجم الدين رادــــــالسيد م -
 رئيس المجمس العممي، يالياشم السيد عمارة -
 مدير وحدة البحث ، طاىرال وامـــــــالسيد ت -
 مدير وحدة بحث". حاج دمحم ةــــيــنــالسيد ب -

 

 "......................................... الباقي بدون تغييرو  .............................."
 

 ميم العالي والبحث العممي.    ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتع :2المادة 
 2017ديسمبر  25 فيحرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2015فيفري  3المؤرخ في  41يعدل القرار رقم  2017ديسمبر  25مؤرخ في  1151 قرار رقم
 مجمس العممي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدلالالذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إن 
، والمتضمن 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعبان عام  4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوم رقم  -

  .إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدل والمتمم
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

مجمس العممي لمركز الالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2015فيفري  3المؤرخ في  41وبمقتضى القرار رقم  -
 .المتطورة، المعدل تنمية التكنولوجيات

 يـقـــــرر
 

، المعدل، والمذكور أعاله وتحرر 2015فيفري  3المؤرخ في  41تعدل المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:
 كما يأتي:

 .........................................،  )بدون تغيير( : .........................المادة األولى"
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، كما يمي:العممي لمجمس الاالسمية ألعضاء  تحدد القائمة

 ألعضاء بحكم القانون:ا
 

 مدير المركز، غوثي نجم الدين رادــــــالسيد م -
 ،دير وحدة البحثم طاىرال وامـــــــالسيد ت -
 مدير وحدة بحث". حاج دمحم ةــــيــنــالسيد ب -

 

 "......................................... الباقي بدون تغييرو  .............................."
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.     :2المادة 

 2017ديسمبر  25 فير حرر بالجزائ                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016 ماي 21المؤرخ في  463يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  25مؤرخ في  1152قرار رقم 
 ، المعدل2ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة  اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17مرسوم الرئاسي رقم بمقتضى ال -

 .تعيين أعضاء الحكومة المتضمن
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .منو 12وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ، 2003

، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .منو 2، السيما المادة 2المتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ألعضاء مجمس إدارة جامعة  اكسميةالذي يحدد القائمة  ،2016 ماي 21المؤرخ في  463وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل.2قسنطينة 

 

 يـقـــــرر
 
 

أعاله، كماىو  والمذكـورالمعدل  ،2016 ماي 21المؤرخ في  463قم ر يعـدل الجدول الممحق بالقرار  المادة األولى:
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

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

 2017ديسمبر  25 فيحرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
 

 .بدون تغيير ن واألعضاء المعين  -1
 ن:واألعضاء المنتخب -2

 الييئة الصفة قباإلسم والم
 ممثل منتخل عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،  عضو سحنون محمود -
 ممثل منتخل عن األساتذة لكمية العموم اكنسانية والعموم اكجتماعية، عضو  بشاينية سعد -
 وعموم التربية،ممثل منتخل عن األساتذة لكمية عمم النفس  عضو بوسنة عبد الوافي زىير -
 مثل منتخل عن األساتذة لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واكتصال، عضو بن مرزوق جمال -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد عمم المكتبات والتوثيق، عضو قموح ناجية -
 رياضية،ممثل منتخل عن األساتذة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية وال عضو شايشي خير الدين -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين، عضو زواش زىير -
 ممثل منتخل عن سمك األساتذة المساعدين، عضو قاسمي عبد المالك -
 ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو عميور التوفيق -
 وعمال الخدمات،ممثل منتخل عن الموظفين اكداريين والتقنيين  عضو حريش رياض -
 ممثل منتخل عن الطمبة، عضو بركات الحاسن -
 ممثل منتخل عن  الطمبة. عضو بمعابد أديل -

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــ
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017ديسمبر  25قرار مؤرخ في 
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة تيـزي وزو تامـدة 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إن
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82مرسوم الرئاسي رقم بمقتضى ال -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني 1995سنة  مارس 22المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
2003. 

ؤرخ ـم القـرار الوزاري المشتـرك المــ، يعـدل ويتم2016فيفري سنة  17القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ في بمقتضى  -
، المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اكقامات 2004ديسمبر سنة  22ي ف

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـات 2017جويمية سنة  19نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .لجامعية تيزي وزو تامدةاكجتماعيـة لـدس مديرية الخدمات ا
 يـقـــــرر

 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو تامدة المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 حروش نور الدين، -03 عمور حميدة، -02 و صديق،ڤمسما -01
 شيخاوي أعمر، -06 عبدون نبيل، -05 كايس عز الدين، -04
     خراف عبد الرحمان، -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 سياسي سمير، -03 سماعيني جعفر، -02 فقننو عبد النور، -01

 .القرار ( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيـد مديـر الخدمات الجامعية تيزي وزو تامدة، بتنفيذ ىذا القـرار، الذي سينشـر في النشرة الرسمية  :4المادة 

 لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 ديسمبر 25 رر بالجزائر فيح                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
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 المتضمـن ، 2017ديسمبر  06يتضمن تعديل قرار المؤرخ في  2017ديسمبر  25قرار مؤرخ في 
 وىــرانعمـوم الطبيعـة والحيـاة المدرسة التحضيرية في إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية لدى 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزيرالتعميم العالي 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والبحث العممي
، المتضمن تحويل المدرسة 2017سنة  أكتوبر 22في  المؤرخ 304-17المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -

 .في العموم البيولوجيةإلى مدرسة عميا  في عموم الطبيعة والحياة وىران،التحضيرية 
، المتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اكجتماعية لدس 2017ديسمبر سنة  06المؤرخ في  نظـــــ را لمقرار -

 .الحياة وىرانالمدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة و 
، الصادرة عن مدير المدرسة العميا في العموم البيولوجية، 2017ديسمبر سنة  21نظـــــ را  لرسالة المؤرخ في  -

         .المتضمن طمل تعديل تسمية لجنة الخدمات اكجتماعية بالمدرسة العميا في العموم البيولوجية
 

 يـقـــــرر
 

العميـا في العموم ة ـالمدرس»بتسميـة  «عموم الطبيعة والحياةة في ـة التحضيريـمدرسال»تستخمف تسميـة  المـادة األولى:
 .والمذكور أعاله 2017ديسمبر  06في عنوان ونـص القـرار المؤرخ في  «البيولوجية

شرة الرسمية يكمف السيـد مديـر المدرسة العميا في العموم البيولوجية، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في الن :2المـادة 
 رة التعميم العالي والبحث العممي.لوزا

 2017 ديسمبر 25 حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2017ديسمبر  25قرار مؤرخ في 

 لدى المدرسـة الوطنيـة المتعـددة التقنيـات وىـران 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06مقتضى األمر رقم ب -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات االجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
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، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 .االجتماعية

، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .العالي والبحث العممي

لعميا ، المتضمن تحويل المدرسة ا2008جويمية سنة  14المؤرخ في  210-08المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -
 .لألساتذة المتخصصة في التعميم التقني في وىران إلى مدرسة خارج الجامعة

، المتضمن تغيير تسمية المدرسة 2012أكتوبر سنة  29المؤرخ في  376-12المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -
 .العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات بوىران

، المتضمن فـرز األصوات االنتخال لممثمي األساتذة في لجنة 2017أكتوبر سنة  24ــرا لممحضر المـؤرخ في نظـــــ -
  .وطنية متعددة التقنيات بوىرانالالمدرسة الخدمات االجتماعية لدس 

ي لجنة ، المتضمن فـرز األصوات االنتخال لممثمي العمال ف2017أكتوبر سنة  24نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -
 .وطنية متعددة التقنيات بوىرانالالمدرسة الخدمات االجتماعية لدس 

، المتضمـن تشكيمة أعضـاء لجنـة الخدمـات االجتماعية لـدس 2017أكتوبر سنة  24نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -
 .وطنية متعددة التقنيات بوىرانالالمدرسة 

 

 يـقـــــرر
 

 .وطنية متعددة التقنيات بوىرانالالمدرسة جنة الخدمات االجتماعية لدس تجدد تشكيمة ل المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 عبو دمحم، -03 فتوح جمال، -02 دبــة دمحم، -01
 بوزعكة أحمد، -06 قصال أحمد، -05 جمال غفور، -04

 

 اإلضافيون:  األعضاء
 أمتير نصيرة، -03 بمحاجي كمتوم، -02 العربي حميد، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
ي النشرة ، بتنفيذ ىذا القـرار، الذي سينشـر فوطنية متعددة التقنيات بوىرانالالمدرسة يكمف السيـد مديـر  :4المادة 

 الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2017 ديسمبر 25 حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2017ديسمبر  27قرار مؤرخ في 
 لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لإلعـالم اآللـي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوس الخدمات اكجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييـر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .اكجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميم 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالي والبحث العممي
الوطني ، المتضمن تحويل المعيد 2008جويمية سنة  14المؤرخ في  220-08المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -

 .لمتكوين في اكعالم ا لي إلى مدرسة خارج الجامعة
، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لممثمي األساتذة في لجنة 2017أكتوبر سنة  30نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

  .الجزائر الخدمات اكجتماعية لدس المدرسة الوطنية العميا لإلعالم ا لي
، المتضمن فـرز األصوات اكنتخـال لممثمي العمال في لجنة 2017أكتوبر سنة  30خ في نظـــــــرا لممحضر المـؤر  -

 .الجزائر الخدمات اكجتماعية لدس المدرسة الوطنية العميا لإلعالم ا لي
، المتضمـن تشكيمة أعضـاء لجنـة الخدمـات اكجتماعيـة لـدس 2017أكتوبر سنة  31نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .الجزائر رسة الوطنية العميا لإلعالم ا ليالمد
 

 يـقـــــرر
 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اكجتماعية لدس المدرسة الوطنية العميا لإلعالم ا لي المـادة األولى:

 تتكون لجنة الخدمات اكجتماعية من األعضاء ا تية أسماؤىم: :2المـادة 
 األعضاء الدائمون : 

 طيل صاش سييمة، -03 كداد فريدة، -02 رشيدي سميمة، -01
 جياللي فاطمة، -06 العماري شفيقة أمينة، -05 حاجي رياض، -04

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 شعالل رشيد، -03 بن حاجي دمحم، -02 ميموش شعبان، -01

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اكمضاء عمى القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيـد مديـر المدرسة الوطنية العميا لإلعالم ا لي، بتنفيذ ىذا القـرار، الذي سينشـر في النشرة  :4لمادة ا

 .الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي

 2017 ديسمبر 27 لجزائر فيحرر با                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
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  2015جوان  23المؤرخ في  295يعدل القرار رقم ، 2017ديسمبر  28 مؤرخ في 1155 قرار رقم
 دل الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة، المع

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
ة سبتمبر سن 18الموافق  1422جمادس الثانية عام  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 2، والمتضمن  إنشاء جامعة  قالمة، المعدل والمتمم، السيما المادة 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادس الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .منو 12ة ، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما الماد2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
إدارة جامعة  دد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، الذي يح2015جوان  23المؤرخ في  295وبمقتضى القرار رقم  -

 المة، المعدل.ق
 يـقـــــرر

 

، المعدل والمذكـور أعاله، كما 2015جوان  23المؤرخ في  295يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد في الجدول الممحق بيذا القرار. ىو

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

 2017ديسمبر  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 امعة قالمةقائمة أعضاء مجمس إدارة ج
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيس  بوزبدة زوبير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو ريزي عبد المجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين، عضو دريس عبد الكريم -
 طة المكمفة بالوظيفة العمومية و اكصالح اكداري،مممثل الس عضو ون عثماني المأم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو قديري مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، عضو مرادي دمحم رضا -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة، عضو مباركي كريمة  -
 بالصناعة والمناجم،  ممثل الوزير المكمف عضو حقمزياني عبد ال -
  ممثل الوزير المكمف بالعدل، عضو جندلي بوجمعة -
 ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل، عضو خالفة سميمان -
 ممثل الوالي. عضو    يازة منور -

 

 "......................................... الباقي بدون تغييرو  ....................................."
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 ستدراكا
يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي  ،2017جويمية  27مؤرخ في  834 قرار رقم

  المناصب المفتوحة ويحّدد عدد شيادة الّدكتوراه لنيل وينلضمان الّتك
 2018-2017امعية جلّسنة البعنوان ا
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 يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي لضمان الّتكوين ،2017جويمية  27مؤرخ في  834 رقمقرار 
 2018-2017امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة ويحّدد عدد شيادة الّدكتوراه لنيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017مايو سنة  25الموافق  1438شعبان عام  28المؤرخ في  180-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 . ، المتمموالمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424 جمادس الّثانية عام 24المؤّرخ فـي  279-03وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقـم  -

 بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم.واّلذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2005غشت سنـة  16الموافق  1426رجل عام  11المؤّرخ فـي 299-05وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقم  -

 .واّلذي يحّدد ميام المركز الجامعي والقـواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2008أوت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقم  -

 .والمتضّمن نظام الّدراسات لمحصول عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقـم  -

 .واّلذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في 176-16 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .واّلذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
د واّلذي  2016ن سنة جوا 2المؤّرخ في  547وبموجل القرار رقم  - الطَّور الثَّالث  الّتكوين فيتنظيم كيفيات يحدِّّ

 .وشرول إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا
 .وبناء  عـمى محاضر اجتماع المّجان المختّصة لمّندوات الجيوية شـرق، وسـط، غرل -
 .الوطنية لّتأىيل الّتكوين في الّطور الثالث ةوبناء  عمى محضر اجتماع المجن -

 

  ــّررـــقـيـ
 

د واّلذي  2016جوان سنة  2المؤّرخ في  547من القرار رقم  3تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى: كيفيات يحدِّّ
وشرول إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا، ييدف ىذا القرار إلى الطَّور الثَّالث  الّتكوين فيتنظيم 
بعنوان الّسنة لضمان الّتكوين لنيل شيـادة الّدكتـوراه  ا تي ذكرىا مؤّسسات الّتعميم العاليتأىيل 

 ׃2018-2017الجامعية 
، جامعة 2، جامعة الجزائر1جامعة العموم والّتكنولوجيا ىواري بومدين، جامعة الجزائر ׃الجامعات -

، جامعة 1بويرة، جامعة البميدةال، جامعة تيزي وزو، جامعة بجاية، جامعة بومرداس، جامعة 3الجزائر
، جامعة المدية، جامعة غرداية، جامعة الجمفة، جامعة خميس مميانة، جامعة األغوال، جامعة 2بميدةال

، جامعة األمير عبد القادر لمعموم اكسالمية 3، جامعة قسنطينة2، جامعة قسنطينة1قسنطينة
 ، جامعة بسكرة، جامعة الوادي، جامعة2، جامعة باتنة1بقسنطينة، جامعة عنابة، جامعة باتنة

الطارف، جامعة قالمة، جامعة جيجل، جامعة خنشمة، جامعة مسيمة، جامعة ورقمة، جامعة أم البواقي، 
، جامعة سكيكدة، جامعة سوق أىراس، جامعة تبسة، جامعة برج 2، جامعة سطيف1جامعة سطيف

، جامعة 1جامعة أدرار، جامعة بشار، جامعة معسكر، جامعة مستغانم، جامعة وىران بوعريريج،
، جامعة سعيدة، جامعة سيدي بمعباس، جامعة تيارت، جامعة تممسان، جامعة العموم 2انوىر 

 .  والتكنولوجيا بوىران، جامعة الشمف
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المركز الجامعي بميمة، المركز المركز الجامعي بتيبازة،  المركز الجامعي بتمنراست، ׃المراكز الجامعية -
مركز الجامعي بتيسمسيمت، المركز الجامعي الجامعي بعين تموشنت، المركز الجامعي بغميزان، ال

 .، المركز الجامعي بمغنيةبالنعامة، المركز الجامعي بالبيض
المدرسة الوطنية العميا متعددة التقنيات، المدرسة الدراسات العميا التجارية، المدرسة الوطنية  ׃المدارس -

متعددة العموم لميندسة المعمارية لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، المدرسة العميا لمتجارة، المدرسة ال
والعمران، المدرسة الوطنية العميا لإلعالم ا لي، المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اكعالم، 

الوطنية العميا لممناجمنت، المدرسة الوطنية المتعددة  المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية، المدرسة
المدرسة العميا لإلعالم ا لي  ،لممعادن والمناجم بعنابةنية العميا لمدرسة الوطا التقنيات بقسنطينة،

 . بسيدي بمعباس
يحّدد عدد المناصل المفتوحة لفائدة كّل مؤّسسة من مؤّسسات التعميم العالي المذكورة في المادة األولى  :2المادة 

 ا لممالحق المرفقة بيذا القرار.وفق  
 من تاريخ أّول تأىيل، مع مراعاة أحكام ابتداء ( سنوات03ثالثة ) لمّدة وراهيؤّىل الّتكوين في الّدكت :3المادة 

 أعاله. المذكور 2016 جوان سنة 2 في المؤّرخ 547 مـن القرار رقم 19و 3 المادتين
فيما ، كّل أعالهورؤساء مؤّسسات الّتعميم العالي المذكورة  المدير العام لمّتعميم والّتكوين العاليينيكّمف  :4المادة 

 والبحث العممي. اّلذي سينشر في النشرة الّرسمية لمّتعميم العالي يخّصو، بتنفيذ ىذا القرار
 

 2017جويمية  27حـرر بالجزائر في                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العاليالمت ،2017جويمية  27مؤرخ في ال 834رقم ممحـق بالقـرار 
 2018-2017امعية جلّسنة البعنوان ا ةالمناصب المفتوح ويحّدد عدد شيادة الّدكتوراه لنيل لضمان الّتكوين

 

  جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 
Type(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SPI MI 

Informatique 

Intelligence Artificielle 4 

R 15 
BENCHAIBA 

Mahfoud 

Méthodes Formelles et 
Applications 

3 

Réseaux et Sécurité des 
Systèmes Informatiques 

5 

Systèmes d’Information et 
Génie Logiciel 

3 

Mathématiques 

Mathématiques Fondamentale  
et Cryptographie  

4 

H 15 KESRI M'hamed 

Contrôle Optimal des EDP  3 

Systèmes Dynamique et 
Géométrie  

4 

Arithmétique Codage et 
Combinatoire  

4 

Mathématiques 
Appliquées 

Mathématiques Discrète 
Optimisation et Cryptologie  

3 

H 28 AÏDER Méziane 

Mathématiques Financières  
et Actuariat  

3 

Modélisation, économétrie  
et Statistiques  

3 

Optimisation Stockastique  5 

Probabilité- Statistiques  
et Applications  

3 

Recherche Opérationnel  
et Management  

6 

Recherche Opérationnelle, 
Mathématiques Discrètes  

5 

SPI SM 
Chimie 

 
Chimie du Médicament  4 R 4 

FOUDIL-CHERIF 
Yazid  
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Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 
Type(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

Chimie Analytique 6 R 6 
CHELGHOUM 

Chabane  

Chimie Macromoléculaire 6 H 6 
BENABOURA 

Ahmed 

Chimie et Physique des 
Matériaux Inorganiques 

8 R 8 
KERKOUCHE-
HANK Zakia 

Physique 

Physique des Matériaux 4 

R 16 
BENZAOUI 

Ahmed  

Physique des Rayonnements 4 

Physique Théorique 4 

Energétique et Mécanique des 
Fluides 

4 

ST 

Automatique  Automatique  6 H 6 
MANSOUR 

Moufid 

Electronique  
Instrumentation des Systèmes 8 

R 13 
BAZI-CHERBI 

Lynda Optronique des Systèmes 5 

Electrotechnique Electrotechnique 5 R 5 
LADJICI Ahmed 

Amine 

Energies 
Renouvelables  

énergies Renouvelables  3 R 3 
MENNA 

Mohamed 

Hydraulique  Hydraulique  3 R 3 
BOUHADEF 

MALEK 

Industries 
Pétrochimiques  

Raffinage-Pétrochimie 3 H 3 
BENHABILES 

Bensebia 
Ouahiba 

SPI 

ST 

Génie Civil 

Sciences et Technique du 
Bâtiment  

3 R 3 
EL HASSAR Sidi 
Mohamed Karim 

Géo Matériaux  7 R 7 
AKCHICHE 
Mustapha 

Structures et Matériaux du 
Génie Civil 

4 R 4 AMMARI Fatiha 

Génie des Procédés  
 

Génie Pharmaceutique 3 R 3 DAOUD Kamel 

 Génie l'Environnement  4 H 4 
ABDESSEMED 

Djamel  

Génie des Procédés Industriels 6 R 6 MELLAL Mounir 

Génie Mécanique 
 

Thermoénergétique 3 R 3 DIZENE Rabah  

Technologie des Matériaux  3 R 3 
ZAOURAR-
BOUTAREK  

Naïma 

Mécanique 
Energétique :Thermo Fluide 

5 R 5 MADANI Brahim 

Construction, Fabrication et 
Fiabilité Mécanique 

3 R 3 
BOUKHAROUBA 

Taoufik 

Tribologie et Fiabilité des 
Système Mécanique 

3 R 3 
HAMOUDA 

Khaled 

Télécommunications 
Télécommunications et 

Traitement de l’Information 
10 R 10 FERGANI Lamia 

STU 

Géologie  

Pétrologie et Structure de la 
Lithosphère  

5 

H 10 BELHAI Djelloul  
Géosciences Marines et 

Ingénierie Côtière   
5 

Géophysique  

Imageries et Cartographies 
Numériques en Géosciences  

10 
R 15 

HAMOUDI 
Mohamed 

Géophysique 5 

SPI STU 
Géographie  

et Aménagement  
du Territoire  

Ville, Risque et Aménagement  6 R 6 ZIANE Mahfoud 

Aménagement et Planification 
des Espaces Ruraux  

6 R 6 LACHEHAB Amar 

Aménagement Touristique 
Durable du Territoire 

6 
H 11 

REZZAZ 
Mohamed 

Abdessamad Aménagement et Urbanisme 5 

SV SNV 

Biotechnologies 

Biotechnologie et Pathologies 
Moléculaires  

10 R 10 
TOUIL-

BOUKOFFA 
Chafia 

Contraintes Environnementales  
et Amélioration des Plantes 

7 H 7 
ABROUS-

BELBACHIR 
Ouzan 

Ecologie-
Environnement 

 

Biodiversité, Evolution et 
Dynamique des Populations 

8 R 8 ARAB Abdeslem 

Ecologie Végétale et 
Environnement  

4 R 4 
YAHI-GUENAFDI 

Nassima 
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Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 
Type(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

Ecosystèmes Marins : 
Modélisation  

et Applications 
6 R 6 

BACHARI Nour 
El Islam 

Sciences 
Biologiques  

Physiologie, Physiopathologie  
et Génomique 

8 H 8 
AOUICHAT 

BOUGUERRA 
Souhila 

Parasites, Biologie, Ecologie  
et Environnement 

4 R 4 
TAZEROUTI 

Fadila 

Biochimie-Immunologie  
et Biothérapies 

10 H 10 
LARABA-

DJEBARI Fatima 

Pharmacologie Expérimentale 
Sciences du Médicament en 
Pathologies Inflammatoires  

et Infectieuses 

3 R 3 
DJERDJOURI 

Bahia 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1الجزائرجامعة 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 
Type(H/R) 

Nombre 
de 

postes 
Responsable 

 
 
 
 
 

 
SHS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHS 
 
 
 
 
 

 

 
SHS 

Sciences islamiques 
-langue arabe et 

civilisation islamique 

اكعجاز العممي والمغوي في القرآن 
 والحديث 

3 R 3  عاشور مزيمخ 

Sciences islamiques 
- Oussoul Eddine 

 شافية صديق    R 3 3 التراث اكسالمي والستشراف 
Sciences islamiques 
- Oussoul Eddine 

 عمار جيدل  R 3 3 المذاىل اكعتقادية والفكرية 
Sciences islamiques 
- Oussoul Eddine 

 دمحم يعيش R 3 3 مقارنة األديان 
Sciences islamiques 
- Oussoul Eddine 

 محمود مغراوي  R 3 3 الكتال والسنة 
Sciences islamiques 

- Charia 
 سعيد خنوش  R 3 3 األحوال الشخصية في الشريعة والقانون 

Sciences islamiques 
- Charia 

 يحي سعيدي  R 3 3 مالت المالية المعاصرة فقو المعا
Sciences islamiques 

- Charia 
 نصيرة دىينة  R 3 3 فقو النوازل واكجياد المعاصر

Sciences islamiques 
- Charia 

 عبد الرحمن سنوسي  R 3 3 نظام الوقف اكسالمي 
Sciences islamiques 

- Charia 
 غنية كيري  R 3 3 ة والقانون العقود والمسؤولية في الشريع

DSP 

Droit de la famille  Droit de la famille  8 H 8  فركوس دليمة 
Droit civil et droit 
des assurances   

Droit civil et droit des 
assurances   

6 R 6  دمحمي سميمان 
Administration et 
finances publique  

Administration et finances 
publique  

3 R 3  بوحميدة عطاء هللا 
Droit de 

l'environnement et 
du développement 

durable  

Droit de l'environnement 3 R 3 نعيمة عميمر 

Droit pénal et 
science criminel  

Droit pénal et science 
criminel  

3 
 الطلبة األجانب1+

R 
3 

الطلبة  1+
 األجانب

 بية عبد هللا أوىاي

Droit international 
public et privé  

Droit international public et 
privé  

3 
 الطلبة األجانب2+

R 
3 

الطلبة  2+
 األجانب

 بن عامر تونسي 

Droit judicaire  Droit judicaire  4 R 4 لمطاعي نور الدين 
Droit des 

Assurances 
Droit des Assurances 3 H 3 بن خروف عبد الرزاق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2جامعة الجزائر

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS 
 

 
 

Etudes Linguistiques 
 هندة بوسكٌن H 5 5 البالغة العربٌة والدراسات األسلوبٌة

 سٌدي دمحم بوعٌاد دباغ R 5 5 لسانٌات تطبٌمٌة وتعلٌمٌة اللغة العربٌة
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Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

 
 

LLA 
 

Etudes Littéraires 
 

 لطٌفة حجار R 6 6 أدب مغاربً لدٌم

ألدب العربً ونمدها  4 R 4 مشري بن خلٌفة 

 علً مالحً R 5 5 الخطاب السردي المعاصر

 H 11 11 اللسانٌات العامة واللسانٌات العربٌة
خولة طالب 

 إبراهٌمً

 ملٌكة بن بوزة R 5 5 ادب ممارن

 حٌاة أم السعد R 5 5 أدب جزائري

LLE 
 

Français 

Analyse des Discours 
Médiatiques et Didactique  

de l'Interculturel 

8 R 8 
AIT DAHMANE 

Karima 

littérature 8 R 8 KACEDALI Assia 

Anglais 

Etudes Culturelles Anglo-
Saxonnes 

6 R 6 
MANSOURI 

Brahim 

Linguistique appliquée 
et didactique de l'anglais 

6 R 6 
Boukhedimi 

Yasmine 

Langue Italienne Langue et Littérature Italienne 8 R 8 
KHELUIATI 

Souad 

SHS 

LLE 
 

Langue Espagnole 
Langue, Littérature et 

Civilisation Hispaniques 
8 H 8 

HARFOUCHI 
Nachida 

Langue et 
Littérature Russe 

Langue et Littérature Russe 4 R 4 BOURNISSA Ali 

Traduction Arabe-
Anglais-Arabe 

 دمحم الصالح بكوش R 5 5 والتكنولوجياترجمة العلوم 

Traduction Arabe-
Espagnol-Arabe 

Stratégie de Traduction et 
Inter-culturalité 

5 H 5 
مرٌم فالق 

 عرٌوات

 
Traduction 

 

Traduction Diplomatique : 
 انجلٌزي-عربً 

5 H 5 إلهام بزاوشة 

Didactique de la traduction 
Arabe-Français 

4 H 4 ٌاسمٌن للو 

 
SHS 

Histoire 

الدراسات التارٌخٌة فً العصر 
 الوسٌط

8 H 8 ًأحمد شرٌف 

تارٌخ إفرٌمٌا جنوب الصحراء 
 المعاصر

5 R 5 منصف بكاي 

 مختار حسانً R 5 5 تارٌخ المغرب العربً الحدٌث

Histoire 8 H 8 دمحم الهادي حارش 

الجزائر العسكري عبر تارٌخ 
 العصور

10 R 10 بوضرساٌة بوعزة 

Philosophie 
 الشرٌف زٌتونً H 8 8 األبستمولوجٌا ومناهج العلوم

Philosophie 6 H 6 عبد المجٌد دهوم 
Bibliothéconomie 6 نظم المعلومات الوثائمٌة R 6 رابح عالهم 

Archéologie : 
Préhistoire 

Archéologie : Préhistoire 4 R 4 ًمروان رابح 

SHS 
 

SHS 

Archéologie : 
Archéologie 
Islamique 

Archéologie : Archéologie 
Islamique 

3 R 3 ًعائشة حنف 

Archéologie : 
Conservation et 
Restauration des 
Biens Culturels 

Archéologie : Conservation  
et Restauration des Biens 

Culturels 

7 R 7 خنوف أرزلً بو 

Sciences de 
l'Education 

Sciences de l'Education 6 R 6 لخضر لكحل 

 نصٌرة بن نابً R 6 6 المٌاس والتموٌم التربوي
Sciences des 
Populations 

 زهرة كواش R 6 6 غرافٌا والصحةوالدٌم

 سلٌم درٌسً R 9 9 أثار لدٌمة اآلثارعلن 
Sciences Sociales-

Psychologie 
 كلثوم بلمٌهوب R 5 5 اإلرشاد والعالج النفسً

Sciences Humaines  
et Sociales 

 الحسٌن حماش H 6 6 علم النفس االجتماعً
Sociologie de la Famille  

et le Travail Social 
5 R 5 عٌاشً صباح 

Sciences Sociales-
Psychologie 

 زناد دلٌلة R 6 6 علن النفس الصحة

Orthophonie 
 

 أزداو شفٌمة R 5 5 امراض اللغة واالتصال
Neurosciences Cognitives  

et E-Thérapie 
6 R 6 ZELLAL Nacira 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  3ائرجامعة الجز 
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 
postes par 

option 
Type(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS DSP 
 

Sciences Politiques 
 

 فٌاللً فاطمة الزهرة R 3 3 إدارة النزاعات وبناء السلم

 دمحم شلبً R 3 3 دراسات إفرٌمٌة

 R 3 3 سٌاسً الدولًااللتصاد ال
مصطفى بن عبد 

 العزٌز

 أحمد شاطرباش R 3 3 إدارة الموارد البشرٌة

الدراسات االستراتٌجٌة وسٌاسات 
 الدفاع

3 R 3 عامر مصباح 

 أحمد لشهب R 3 3 السٌاسات العامة

 سلٌم شٌخاوي R 3 3 دراسات إللٌمٌة

 وهاب بن خلٌفعبد ال R 3 3 الدراسات األمنٌة الدولٌة

 دمحم رضا مزوي R 3 3 الدراسات السٌاسٌة الممارنة

 راضٌة ٌاسٌنة مزانً R 3 3 دراسات أوروبٌة

 مسعود شعنان R 3 3 عاللات دولٌة واستشراف

 إسماعٌل دبش R 3 3 دراسات آسٌوٌة

SHS 
 

DSP Sciences Politiques 
 هللا رابحسرٌر عبد  R 3 3 إدارة الجماعات المحلٌة

 رابح لعروسً H 3 3 التنظٌم السٌاسً واإلداري

STAPS 
 

Entrainement Sportif 3 التدرٌب الرٌاضً النخبوي R 3 لاسمً أحسن 
Activité physique et 
sportive éducative 

 حرٌتً حكٌم R 3 3 تربٌة وعلم الحركة

Entrainement sportif 
 

Préparation physique des 
sportifs 

3 R 3 
MAHOUR 

BACHA Mourad 

Entrainement sportifs 3 H 3 بن مصباح كمال 
Administration et 
Gestion du sport 

Administration et Gestion du 
sport 

5 H 5 ًلعجال ٌح 

A.P.S.EDUCATIVE A.P.S.EDUCATIVE 3 H 3 حسٌنً دمحم أمٌن 

Entrainement sportif 3 اد النفسً الرٌاضًاالرش R 3 ًبن عكً محند آكل 

Activité physique et 
sportive éducative 

Activité physique sportive 
scolaire 

3 R 3 BELGHOUL Fethi 

SHS 
 

SHS 

Sciences de 
l'information et  

de la 
communication 

 صالح بن بوزة R 3 3 الصحافة المكتوبة والملتٌمٌدٌا

 أحمد حمدي R 3 3 تصال االستراتٌجً واألزماتاال

 علً لساٌسٌة R 3 3 االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة

 محمود إبرالن R 3 3 السٌنما ووسائل االتصال التفاعلٌة

 بلماسم بن روان R 3 3 االتصال التنظٌمً

 نور الدٌن تواتً R 3 3 دراسة اإلذاعة والتلفزٌون

 
 
 
 

SEGC 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sciences de 
Gestion 

 
 
 
 

 3 الذكاء االلتصادي ونظم المعلومات

H 22 علً عبد هللا 

 3 إدارة الموارد البشرٌة

 3 إدارة مصرفٌة

 3 مٌزانٌة

 10 محاسبة

 مباركة سواكري R 3 3 إدارة المؤسسات

 بوٌهً دمحم R 3 3 علوم مالٌة ومصرفٌة

 كارٌش صلٌحة R 5 5 إدارة األعمال و الرلمنة

 فارس فضٌل R 3 3 التجارة الدولٌة والتسوٌك الدولً

Sciences 
Economiques 

 

 خلٌد علً R 5 5 طرق االمثلٌة فً االلتصاد

 صالح حواس R 3 3 تدلٌك ومرالبة التسٌٌر

 حداد دمحم R 3 3 تحلٌل التصادي واستشراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تيزي وزوجامعة 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de 

postes 
Responsable 

SHS 

DSP Droit 

Droit de la Régulation 
Economique et social : 

 لانون االعمال -

 المانون العماري -

 المانون الجنائً والعلوم االجرامٌة -

 لانون التنمٌة االجتماعٌة -

 
 
3 
3 
3 
3 

R 12 
IGLOULI 
Mohamed 

LLA 

Etudes 
Linguistiques 

Etudes Linguistiques 6 H 6 
ELDJAOUHAR 

Mouder 

Etudes Critiques 
Littérature et Etudes 

Critiques Maghrébines 
3 R 3 

DEROUACHE 
Mustapha 

 دراسات أدبٌة
 6 األدب العربً

H 12 TARAHA Zahia 
 6 األدب الجزائري
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Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de 

postes 
Responsable 

LEE Langue Française 

Lettre et Langue 
Françaises : 

- Didactique du 
Français 

- Analyse de Discours 

- Sciences des Textes 
Littéraires 

 
3 
3 
3 

R 9 
BOUALILI 

Ahmed 

SEGC 
Sciences 

Economiques 

Entrepreneuriat et 
Développement des 

Territoires 
3 

H 6 AKNINE Roza 
Economie Financière et 

Bancaire 
3 

 Entreprise et Marché 4 R 4 CHABANE Bia علوم تجارٌة

SHS 
Sciences 
Sociales : 

Psychologie 

Psychologie : 

- Psychologie du 
Travail et de 
l’Organisation 

- Psychologie Clinique 

- Psychologie Scolaire 

 
3 

 
3 
3 

R 9 MIZAB Nacer 

Psychologie-Counseling 
Scolaire 

6 R 6 
RADJAH Farida 
ep. BOUROUBI 

SHS SHS 

Sciences 
Sociales : Sciences 

de l'Education 

Sciences de l'éducation : 
Enseignement et 

Encadrement Educatif 
6 R 6 

BOUTABA 
Farid 

Sciences de l'Education 3 R 3 
MAAROUF 

Louiza 

Sciences 
Sociales : Sociologie 

 4 علم االجتماع التربوي
H 8 

BELHOUCINE 
RAHOUI 
Abassia 

 4 علم االجتماع العمل والتنظٌم

SPI 

MI 
Mathématiques 

Appliquées 
Mathématiques Appliquées 3 H 3 

AIDENE 
Mohamed 

SM 

Physique 
Physique Des Matériaux et 

des Composants 
3 H 3 

BELKHIR 
Abdrrahmane 

Chimie 

Physico-Chimie des 
Matériaux 

4 H 4 
CHAOUCHI 

Ahcene 

Chimie des Matériaux et de 
l'Environnement 

4 R 4 
DERMECHE 

Leila 

ST 

Electrotechnique 

Machines Electriques et 
Commande 

3 
H 6 

OTMANE 
CHERIF Tahar 

Entrainements Electriques 3 

Modélisation et Conception 
des Systèmes 

Electromagnétiques 
3 R 3 

MOHELLEBI 
Hassane 

Electronique Electronique 4 R 4 
LAGHROUCHE 

Mourad 

Génie civil 
Calcul Avancé des 

Structures de Génie Civil 
4 R 4 

KACHI Mohand 
Said 

SV SNV 

Sciences 
Agronomiques 

Traitement et Valorisation 
des Ressources Hydriques 

3 

H 12 
METAHRI 

Mohammed 
Said 

Sciences de Sol 3 
Conservation et Gestion des 

Ressources Forestières 
3 

Production et Nutrition 
Animales 

3 

Sciences 
Alimentaires 

Certification et Assurance 
Qualité dans les I.A.A. 

3 

H 9 
DJENANE 

Djamal 
Management des Risques 

Alimentaires 
3 

Bio Marqueurs et Prédiction de 
la Qualité des Aliments 

3 

Sciences 
Biologiques 

Biologie de la Conservation 3 

H 12 
MEDJDOUB-

Bensaad 
Ferroudja 

Diversité et Ecologie des 
Peuplements Animaux 

3 

Oleocultrure- Oleotechnie 3 
Entomologie Appliquée à 

l’Agriculture, la Médecine et la 
Foresterie 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بجايةجامعة 
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 

DSP Droit 

Droit Publique 6 H 6 عٌساوي عز الدٌن 

 3 المانون الخاص والعلوم الجنائٌة
R 6 لباٌلً طٌب 

 3 المانون الخاص الشامل

LCA 
Linguistique  
et Didactique 

Onomastique et Aménagement 
linguistique Amazight 

8 R 8 
TIDJET 

MUSTAPHA 

LLE Langue Française 
Sciences du Langage 3 

H 6 
LANSEUR 
Soufiane Didactique 3 

STAPS 
Activité Physique  

et Sportive Educative 
Education et Motricité 4 H 4 IDIR Abdennour 

SEGC 
Sciences Economiques Economie 3 H 3 

NEMIRI Yaici 
Farida 

Sciences de Gestion Gestion 3 H 3 
KHERBACHI 

Hamid 

SHS 

Sciences Sociales-
Psychologie 

 حاتم وهٌبة H 3 3 علم النفس العٌادي

Sciences Sociales-
Sociologie 

Sociologie de la Santé et du 
Travail 

10 R 10 
BERRETIMA 
Abdel-Halim 

SPI MI 

Informatique Informatique 10 R 10 
BOUKERRAM 

Abdellah 

Mathématiques Mathématiques Appliquées 6 R 6 
AKROUNE 
Nourrdine 

Mathématiques 
Appliquées 

Recherche Opérationnelle et 
Aide  

à la Décision 
6 H 6 

RADJEF 
Mohammed Said 

SPI 

SM 

Chimie 
Analyse Chimique et Chimie 

des Matériaux 
3 R 3 

BOUKERROUI 
Abdelhamid 

Physique 
Sciences des Matériaux 3 

H 6 
CHELOUCHE 

Azeddine Physique Théorique 3 

ST 

Electronique Electronique 5 R 5 BERRAH Smail 

Electrotechnique Electrotechnique 15 R 15 
ZEBBOUDJ 

Youcef 

Hydraulique 
Génie Hydraulique  
et Environnement 

3 R 3 MERABET Smail 

Génie des Procédés Génie des Procédés 10 R 10 
BELKACEMI 

Hayet 

Génie Mécanique Ingénierie Mécanique 6 H 6 
SAD-EDDINE 
Abdelhamid 

Mines et Géologie 
Gestion de l'Environnement 

Minier 
3 R 3 BEZZI Nacer 

SV SNV Sciences Biologiques 

Biologie et Environnement 3 R 3 RAMDANE Zouhir 

Biochimie Appliquée  
et Biotechnologies 

3 R 3 
TAMENDJARI 

Abderezak 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بومرداسة جامع

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type(H/R) 
Nombre 

de postes 
Responsable 

SHS 

DSP 
Droit 

Droit public  4 
H 10 حدوم كمال 

Droit Privé  6 

sciences politiques    6 التنظٌم السٌاسً واإلداري H 6 غٌر عبد العظٌم بن ص 

LLA 
Etudes linguistique 

littéraires  
 زاللً رضا  H 6 6 اللسانٌات التداولٌة وتحلٌل الخطاب 

SEGC 

Sciences 
Economiques 

 2 مالٌة كمٌة  
R 4  سعٌج عبد الحكٌم 

 2 التصادٌة المالٌة والبنون  

Sciences de 
Gestion 

 مال حوشٌن ك R 3 3 إدارة أعمال 

Sciences 
financières et 
comptabilité 

 خنفري خٌضر  R 3 3 محاسبة وتدلٌك  

 
 

STAPS 
 
 
 
 

A.P.S. éducative  ً3 النشاط البدنً الرٌاضً ما لبل المدرس R 3  زٌان نصٌرة 

Activité physique 
et sportive 
éducative  

 بكر الصادف بو R 3 3 النشاط البدنً الرٌاضً التربوي 

Entrainement 
sportif  

 أٌت لونٌس مراد  R 3 3 التدرٌب الرٌاضً النخبوي 

 مٌسٌوري رزلً  R 3 3 التحضٌر البدنً 

 
SPI 

SM Physique Physique des Matériaux 3 R 3 Aouaroun Tahar  

ST Hydrocarbures  Géophysique 6 R 6 ELADJ SAID 
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Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type(H/R) 
Nombre 

de postes 
Responsable 

 Industries 
pétrochimiques  

Automatisation et contrôle  5 H 5 
MEGLOULI 

Hocine 

Automatique  Automatique  7 H 7 
Abdelmalek 
KOUADRI 

Génie Mécanique 
 

Construction Mécanique  5 H 5 Mansouri Kacem  

Mécatronique 6 R 6 
BENAZZOUZ 

Djamel 

Génie des 
Procédés  

Génie des Procédés 
 8 Postes, 

8 

H 15 
BENMOUNAH 

Abdelbaki 
Génie de la Formulation 

 3 Postes, 
3 

Génie des Polymères 
 04 Postes 

4 

Energies 
Renouvelables  

Energies Renouvelables  3 H 3 Madjid HACHEMI  

Génie Civil Génie Civil 5 H 5 Messafer Tahar 

Génie Mécanique Mécanique et Ingénierie  6 R 6 BELAIDI Idir  

MI Mathématiques  Analyse 5 H 5 SEBA DJAMILA 

SV SNV 
Biotechnologie Biotechnologie 7 H 7 

SAHIR HALOUANE 
Fatma 

Sciences 
Agronomiques  

Protection des végétaux  6 H 6 ACHELIK Fatma 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  البويرةجامعة 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 

DSP 6 ئً لألعمال لانون الجنا لانون الخاص H 6  ناصر حمودي 

LCA 

 Linguistique  
et Didactique 

Linguistique 3 R 3 
MAHRAZI 
Mohand 

Langue et Culture 
Amazights 

Littérature Amazight 3 R 3 
DJELLAOUI 
Mohamed 

LLA 

Etudes Littéraires  Etudes Littéraires  4 H 4 رابح ملون 

Etudes 
Linguistiques  

 بوعالم طهراوي R 3 3 علوم اللغة وتحلٌل الخطاب

Etudes Critiques   3 األدب والمناهج النمدٌة R 3  أحمد حٌدوش 

SEGC 

Finance et 
Comptabilité 

 سمٌر أٌت عكاش  H 4 4 مالٌة ومحاسبة

Sciences 
Commerciale 

 عبد الرزاق حمٌدي  H 3 3 تسوٌك

Sciences de 
Gestion 

 عبد المادر شاللً  H 3 3 دارة األعمالإ

Sciences 
Economiques 

 فرٌد بختً H 4 4 التصاد نمدي وبنكً

STAPS 
 

Entrainement 
Sportif  

Entrainement Sportif  3 R 3  مزٌان بوحاج 

Activité Physique  
et Sportive 
Educative  

Activité Physique et 
Sportive Educative  

4 H 4  ًمسعود شرٌف 

Administration  
et Gestion du Sport  

Administration et Gestion 
du Sport  

3 H 3  سلٌمان الوسٌن 

SV SNV 
Sciences 

Biologiques  
Biochimie Appliquée  4 H 4 

DAHMOUNE 
Farid  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1البميدةجامعة 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type(H/R) 
Nombre 

de postes 
Responsable 

SPI 

AUMV Architecture Architecture 5 R 5 
ABDESSEMED-
FOUFA AMINA 

SM Physique 
Physique fondamentale et 

Appliquée  
3 R 3 

BENAMAR 
Mohammed  El 

Amine 

ST Electronique  Electronique  6 R 6 
DJENDI 

Mohamed  
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Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type(H/R) 
Nombre 

de postes 
Responsable 

Energies 
Renouvelables  

     Conversion 
photovoltaïque 

2 

R 6 SEMMAR Djaffar 
Conversion Thermique 2 

Habitat bioclimatique 2 

Aéronautique  

Aéronautique :  
Propulsion et structure 

2 

R 6 BOUKAA Salah  
CNS ATM et Avionique  2 

Opération et exploitation  2 

Génie Biomédical Génie Biomédical 4 H 4 CHERFA Yazid 

Génie de 
l’Environnement  

Sciences et Génie 
l'Environnement  

6 H 6 
KHELIFA 
Abdellah 

Automatique  Automatique  3 R 3 KARA KAMEL  

SV SNV 

Sciences 
agronomique 

Production végétale 
Intégrée (PVI) 

8 H 8 
SNOUSSI Sid 

Ahmed  

Sciences 
alimentaires  

Sciences et Technologies 
alimentaires  

6 H 6 
HADJ SADOK 

Tahar 

Biotechnologies 
Biotechnologies et 

valorisation des plantes 
6 H 6 Aissat Abdelkader  

Sciences 
biologiques  

biologie et Sante 10 H 10 SAIDI Fairouz  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2البميدةجامعة 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS 

DSP 
Droit   

 سرٌر مٌلود  R 3 3 األحوال الشخصٌة 

 ماسم أحمد بل R 3 3 المانون الدولً والعاللات الدولٌة 

 وهٌبة بن ناصر  R 3 3 لانون األعمال 

 ولٌد شرٌط  R 3 3 الدولة والمؤسسات 

 محفوظ برحمانً  R 3 3 المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً 

Droit  6 H 6  بوسهوة نور الدٌن 

Droit Privé  Droit Privé  3 R 3 بوبكر مصطفى 

LLE Langue Française  
Didactique du Plurilinguisme/ 

Sociodidactique  
8 H 8 

MENGUELLAT 
HAKIM  

LLA Etudes Critiques 5 األدب الجزائري ولضاٌا النمد R 5 علً حمٌداتو 

SEGC 

 ساطور رشٌد H 3 3 محاسبة وتدلٌك  علوم مالٌة ومحاسبة
Sciences 

Commerciale 
 سٌد أحمد حاج عٌسى  R 3 3 إجارة تسوٌمٌة 

Science de 
Gestion  

 خالد لاشً  R 3 3 تسٌٌر عمومً -إدارة أعمال عمومٌة 

 ناصر شارفً  R 3 3 جباٌة ومالٌة المؤسسة 

 بشٌر عامر  R 3 3 إدارة المواهب والكفاءات البشرٌة 

 ناصر مراد  R 3 3 محاسبة وجباٌة 

SHS 

SEGC 
Science 

Economiques  
 

 كمال رزٌك  R 3 3 الصرفٌة اإلسالمٌة 

 صوالٌلً صدر الدٌن  R 3 3 التصاد كمً 
 3 بنون ومالٌة  

H 6 بوشامة مصطفى 
 3 التصاد كلً ومالٌة دولٌة 

 حنٌش الحاج  R 3 3 اإلدارة البٌئٌة والتنمٌة المستدامة 
L'analyse Economique et 

Prospective  
3 R 3 ٌدو دمحم  

SHS 

Histoire 

المجتمع وااللتصاد بالغرب اإلسالمً 
 فً العصر الوسٌط 

3 R 3 
دمحم الشرٌف سٌدي 

 موسى 
Relations Maghrebo-
Europe moderne et 

Contemporaine 

5 H 5 الصادق دهاش 

Psychologie  

 الزروق فاطمة الزهراء  R 3 3 علم نفس الصحً 

 عزٌزحدار عبد ال R 3 3 علم النفس العٌادي 

 3 علم النفس العٌادي 

H 18  نادٌة شرادي 

 3 علم النفس الجسدي 

 3 علم النفس الصحً 

 3 علم النفس االجتماعً

 3 علم النفس العمل والتنظٌم 

 3 علم النفس المدرسً 
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Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS SHS 

Sciences de 
l'Education  

 لدٌن عبد العزٌزمحً ا R 3 3 إرشاد وصحة نفسٌة 

Mesure en Psychologie et 
Sciences  

de l'Education  

3 R 3  بوسالم عبد العزٌز 

Sciences de l'Education  3 H 3 ربٌع العبزوزي 
Sciences Sociales-

Science de la 
Population  

Science de la Population  3 R 3  بدرونً دمحم 

Sociologie  

االجتماع العاللات العامة علم 
 واالتصال 

4 R 4 لاسمً ناصر 

 شٌخً رشٌد R 3 3 انثروبولوجٌا عامة 

 حنطابلً ٌوسف R 3 3 علم االجتماع التربوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لمديةاجامعة 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type(H/R) 
Nombre de 

postes 
Responsable 

SPI ST 

Génie Mécanique  Energétique  3 R 3 
BOUAZIZ 

Mohamed Najib  

Automatique  Automatique  10 H 10 
Tlemçani 

Abdelhalim 

Electrotechnique  
Electrotechnique et 

Commande Electrique    
6 H 6 KABECHE Nadir  

Génie Civil 
Matériaux innovants et 

Environnement  
5 H 5 DEBIEB Farid 

Génie des 
Procédés  

Génie des Procédés  4 H 4 
BELHADJ Abd-

Elmouneïm 

Génie Mécanique 
Mécanique Numérique et 

Matériaux 
6 R 6 

Abdellah 
ABDELLAH 
 EL-HADJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

SHS 
 
 

 
 
 

 

LLA 

Etudes Littéraires 
et critiques 

 بن مرزولة دمحم  R 3 3 الخطاب السردي المعاصر 

Etudes  critiques  3 نمد و مناهج R 3  زولاي دمحم 

Etudes 
Linguistiques  

ٌة اللغة العربٌة و الدراسات المرآن
 المغاربٌة 

3 R 3  ًالنذٌر بولمعال 

SEGC 

Sciences 
économiques 

 عبد المادر الخلٌل  H 4 4 نمود وبنون 

finance 
d'entreprise  

finance d'entreprise  3 R 3  ًمكٌد عل 

Sciences 
économiques 

 موراد تهتان  R 3 3 التصاد و إحصاء تطبٌمً 

comptabilité et 
Audit  

 حمادي نبٌل  R 3 3 محاسبة و تدلٌك 

Sciences de 
Gestion 

 حسٌن ٌرلً  H 4 4 إدارة األعمال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  غردايةجامعة 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS 

SHS Charia 
 5 الفمه أصول

H 8  باحمد رفٌس 
 3 شرٌعة ولانون

LLA 

Etudes Critiques  
 3  األدب العربً المدٌم

H 6  بوعالم بوعامر 
 3 األدب العربً الحدٌث والمعاصر

Etudes 
Linguistiques 

 3 الدراسات اللغوٌة النظرٌة
H 6  بلماسم غزٌل 

 3 الدراسات اللسانٌات تطبٌمٌة

SEGC 

finance et 
comptabilité 

 بوخاري عبد الحمٌد  R 6 6 تسٌٌر محاسبً وتدلٌك  

Sciences 
commerciale 

 شنٌنً حسٌن  H 5 5 اإلدارة التسوٌمٌة 

Sciences de 
Gestion 

 أحمد علماوي  R 3 3 إدارة وتسٌٌر المنظمات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الجمفةجامعة 
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 
postes par 

option 
Type(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS 

DSP Droit   4  واإلدارٌة المؤسسات الدستورٌة H 4  لدغش سلٌمة 

LLA 

Lettre Populaire Lettre Populaire 3 R 3 عبد الوهاب المسعود 

Les études de 
critique culturelles 
et comparatives 

Les études de critique 
culturelles et 
comparatives 

3 R 3  دمحم لراش 

SEGC 
Sciences financières 

et comptabilité 
 مختار رابحً  H 3 3 بنون وتأمٌنات  ،مالٌة

SHS 

Histoire  
-5151تارٌخ الجزائر الثمافً )

5691) 
6 H 6  برابح دمحم الشٌخ 

Sciences Sociales 
Philosophie  

Philosophie des 
Sciences 

5 H 5 د الحلٌم بوهالل عب 

Psychologie 
Sociales 

 حسٌن غرٌب  H 6 6 علم النفس المدرسً

SPI ST Génie Mécanique 
Mécanique et 
Energétique 

8 H 8 Lasbet Yahia 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خميس مميانةجامعة 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type(H/R) 
Nombre de 

postes 
Responsable 

SHS 

DSP 

sciences politique  5 سٌاسات ممارنة R 5  طٌب جمٌلة 

Droit   6 لانون خاص H 6  جبار جمٌلة 

Droit  Droit  3 H 3  طٌبً سعاد 

SHS 
Sciences 

Humaines -Histoire 
général  

Histoire général  3 H 3  عبد المادر دوحة 

SEGC 

Sciences de 
Gestion 

Management  3 R 3  دمحم خثٌر 

finance et 
comptabilité 

comptabilité 3 H 3  دمحم سٌد 

STAPS 
Entrainement sportif 

de compétition  
Entrainement sportif de 

compétition  
3 H 3  نمرود بشٌر 

SPI SM 

Chimie Chimie 3 H 3 Hachama kamel 

Physique 

Physique du Globe 3 

H 6 
OUERDANE 

Abdallah Physique théorique : 
astrophysique 

3 

SV SNV 
Sciences 

Agronomiques  
Amélioration des plantes  3 H 3 

LAZALI 
Mohamed  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة األغواط

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SPI 

ST 

Electrotechnique Electrotechnique 6 H 6 ROGTI Fatiha 

Electrotechnique Electrotechnique 6 H 6 CHETTIH SALIHA 

Automatique Automatique 3 H 3 BEN ALIA ATALLAH 

MI 

Informatique 

Application et réseaux 
mobiles 

3 

H 6 
YAGOUBI 

Mohamed Bachir 
Apprentissage 

automatique pour 
l’analyse des données 

non structurées 

3 

Mathématiques Mathématiques 6 R 6 
BENTOBACHE 

MOHAND 

SM Physique  

Magnétohydro -
dynamique 

3 
H 6 HALIT MOHAMED 

Caractérisation non 
destructive des matériaux 

3 

SV  SNV 
Biochimie 
appliquée  

Connaissance et valorisation 
des produits naturels vivants 

4 H 4 
OUINTEN 
Mohamed 

HS LEE Langue anglaise 
British Commonwealth 

studies 
8 H 8 AFKIR Mohammed 
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LLA 

Etudes 
linguistiques 

 H 3 3 تعلٌمٌة اللغة
DADOUNE 

MASSAOUD 

Etudes linguistiques 3 H 3 BENALI SLIMANE 

Etudes littéraires Etudes littéraires 3 H 3 AMER Massaoud 

SHS 

Philosophie de la 
civilisation 

philosophie de la 
civilisation 

3 R 3 
KOUIDRI El-

akhdhar 

Sciences Média et 
communication 

Sciences Média et 
communication 

3 R 3 
SAIDAT El-hadj 

aissa 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 
Sciences de Gestion 

3 R 3 MAAMAR Garba 

3 R 3 
CHETATEHA 

Aicha 

SHS DSP 

Sciences 
politiques 

Sciences politiques 6 H 6 BAKCHICHE Ali 

Droit Droit 

3 H 3 ZAZA Lakhdar 

3 R 3 
EDDAH ABD 

ELMALEK 

3 R 3 
ENNAHOUI 

Slimane 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المركز الجامعي بتمنراست

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 

LLA 
Etudes Critiques 

la Critique 
Maghrébine 

Etudes Critiques la 
Critique 

Maghrébine 

6  H 6  رضوان جنٌدي 

SEGC 
Science 

économiques 
 أشواق بن لدور H 6 6 التصاد نمدي و بنكً

SHS Psychologie   6 علم النفس العٌادي H 6 فاطمةصادل ً 

DSP 5 المانون الخاص الحموق H 5 جوادي الٌاس 

SPI SM 
Sciences des 

matériaux 
Sciences des 

matériaux 
4 R 4 

BENMOUSSAT 
Abderrahim 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجامعي بتيبازة المركز

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS SEGC 

Sciences 
économiques 

 بوعافٌة رشٌد H 5 5 التصاد نمدي و مالً

Sciences de 
Gestion 

 دبوجمٌل أحم H 5 5 إدارة األعمال

العلوم االلتصادٌة 
 والتجارٌة وعلوم التسٌٌر

 بلحٌمر براهٌم H 5 5 العلوم التجارٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةمدرسة الدراسات العميا التجاري

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS SEGC 

Sciences 
Commerciale 

Management et 
marketing dans le sport 

3 R 3 
NOUIRI 

Abdennour 

Sciences de 
Gestion 

Gouvernance, 
Entreprenariat et affaires 

internationales 
8 H 8 DJEMA HASSIBA 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تالمدرسـة الوطنيـة المتعّددة الّتقنيـا

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de 

postes 
Responsable 

SPI ST Electrotechnique 

Réseaux Electriques 3 H 3 
HELLAL 

Abdelhafid 

Techniques de la 
Haute Tension  

3 R 3 
MEKHALDI 

Abdelouahab 

Systèmes 
Electrotechniques  

3 R 3 TAHMI Redouane  
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Génie des 
Procédés 

sciences et Technique 
d’Environnement 

5 R 5 
KERBACHI 

Rabah 

Génie 
Mécanique 

Diagnostic et 
Modélisation Mécanique 

3 R 3 SMAILI Arezki 

Génie Minier Génie Minier  6 R 6 
OULD HAMOU 

Malek  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالمدرسـة الوطنيـة العميـا لمفالحــ

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SV SNV 
Sciences 

Agronomique 

Génie Rural 8 H 8 AMARA Mahfoud 

Agronomie 6 H 6 
MEKLICHE 

Arezki 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعال

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS SHS 
Sciences de 

l'information  et de la 
communication  

Sciences de la 
communication  

 10 H 10 LALAOUI Khaled  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS SEGC 
Sciences de 

Gestion 
 H 11 11 إدارة المنظمات

Hasna Amina 
MESSAID 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يالمدرسـة الوطنيـة العميـا لإلحصـاء واالقتصـاد الّتطبيقـ

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS SEGC 
Sciences 

Economiques 

Economie Monétaire 
et Bancaire  

5 H 5 
KHERCHI 

MEDJDEN Hanya 

Statistiques 
Appliques 

5 R 5 
BENLAIB 

Boubakeur 

Economie du 
Développement 

5 H 5 
TOUMACHE 

Rachid 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS DSP 

sciences 
politiques  

Etudes 
stratégiques  

 8 R 8 Hakim Gherieb  

sciences 
politiques  

Etudes Africaines  5 R 5  تسعدٌت مسٌح الدٌن 

sciences 
politiques  

Etudes 
Maghrébines  

6 H 6  ًربٌج عل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SPI AUMV 

Architecture Architecture  8 H 8 
Boussoualim-

Zebbiche Aicha 

Architecture Architecture  8 R 8 CHERIF Nabila 

Architecture 
Ville durable, 
Urbanisme et 

Environnement (ADUE) 

10 R 10 
Kahina Amal 

DJIAR 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العميا لمتجارةالمدرسة 
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS SEGC 
Sciences 

financières et 
comptabilité 

 3 سبة ومالٌة محا

H 12 DAHIA Abdelhafid  
 3 مالٌة المؤسسة 

 3 مالٌة البنون والتأمٌنات 

 3 دراسة التسٌٌر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لإلعالم اآلليالمدرسة الوطنية العميا 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SPI MI Informatique 
Systèmes 

d'information 
systèmes informatique 

7 R 7 
Fatima 

BENBOUZID 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1جامعـة قسنطينـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SPI SM 

Chimie 

Synthèse et évaluation 
biologique de nouvelles 

molécules 
التولٌف والتمٌٌم البٌولوجً لمركبات 

 جدٌدة

3 R 3 
Debache 

Abdelmadjid 
 دباش عبدالمجٌد

Chimie pharmaceutique 
 ةكٌمٌاء صٌدالنٌ

3 R 3 
Benayache Samir 

 بن عٌاش سمٌر 

Chimie analytique et 
environnement 

4 R 4 
Sehili Tahar          

 سحٌلً طاهر 

Physique 

Nanomatériaux et 
matériaux   avancés 
 المواد النانوٌة والمواد المتمدمة

3 R 3 
Boudjadar Smaïn 

 بوجعظار سماعٌن 

Sciences des matériaux  
 علوم المواد

3 

H 13 
Aïssaoui Habib     

 عٌساوي حبٌب         

Physique théorique         
 نظرٌةفٌزٌاء 

3 

Energies renouvelables  
 الطالات المتجددة

4 

Physique Mathématique et 
quantique, particules 

élémentaires et gravitation   

الفٌزٌاء الرٌاضٌة والكم، الجسٌمات 
 األولٌة والجاذبٌة

3 

SPI ST 

Electronique 
Micro-nanoélectronique et 

photonique 
 مٌكرو نان وإلكترونٌن وضوئٌات

3 R 3 
 

Latreche Saïda 
 لطرش سعٌدة

Hygiène et Sécurité 
industrielle 

 الصناعً واألمن النظافة

Hygiène et Sécurité 
industrielle     

 الصناعً واألمن النظافة

6 R 6 
Chaib Rachid 

 رشٌد شاٌب

Télécommunication 
Signaux et Systèmes de 

télécommunications    
 اإلشارات ونظم االتصاالت

6 H 6 
Laroussi  Toufik    

 لعروسً توفٌك  

Génie mécanique- 
Energétique 

Energétique-Construction 
mécanique  

 الهندسة المٌكانٌكٌة  - الطالة

6 H 6 
Benissaad Smaïl 

 بن ٌسعد سماعٌل

Aéronautique Structure      3 هٌكل H 3 
Necib Brahim 

 نسٌب براهٌم

Génie climatique 
Génie climatique    هندسة

 المناخ
6 H 6 

Belhamri Azzeddine 

 عزالدٌن بلحمري  

Electrotechnique 
Electrotechnique     

 إلكتروتمنً
9 H 9 

Mehasni  Rabia    
 محاسنً ربٌع   

SV 
 

SNV 
 

Sciences 
biologiques 

Génétique moléculaire    
 علم الوراثة الجزٌئٌة

6 

H 30 
Satta Dalila           

 ساطا دلٌلة    
Immunologie cellulaire et 

moléculaire    المناعة الخلوٌة
 والجزٌئٌة

6 
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Biochimie/Nutrition     الكٌمٌاء
 الحٌوٌة / التغذٌة

5 

Microbiologie générale et 
appliquée 

 مٌكروبٌولوجٌا عامة وتطبٌمٌة

5 

Biodiversité et 
amélioration génétique 

des plantes    
التنوع الحٌوي وتحسٌن الوراثً 

 للنبات

4 

Biodiversité des 
arthropodes    

 التنوع الحٌوي  للمفصلٌات

4 

Ecologie et 
Environnement 

Pollution, Ecotoxicologue et 
Biomonitoring    

التلوث والسمٌة اإلٌكولوجٌة والرصد 
 البٌولوجً

3 R 3 
Afri-Mehenaoui 

 F. Zohra   
 آفري مهناوي ف زهراء

Biotechnologie microbienne et 
bioprocédés    

التكنولوجٌا الحٌوٌة المٌكروبٌة 
 والتجهٌز البٌولوجً

3 R 3 
Kacem Chaouche 

Noureddine  لاسم
 نورالدٌنشاوش 

SV SNV 
Sciences 

alimentaires 

Sciences alimentaires et 
biotechnologie  

 والتكنولوجٌا الحٌوٌة علوم األغذٌة

3 R 3 
Barkat Malika       

 بركات ملٌكة 

Technologies  alimentaires  
 تكنولوجٌا األغذٌة

6 

H 12 
Zidoune Med 
Nassereddine  
     Nutrition humaine زٌدون م نصرالدٌن

 التغذٌة البشرٌة
6 

SHS DSP حموق 

Droit pénal et politique 
criminelle 

 لانون جنائً والسٌاسة الجنائٌة

3 R 3 
Tachour Abdelhafid  

  

 طشور عبدالحفٌظ

Droit de la concurrence et 
des banques    
 لانون المنافسة والبنون

4 R 4 
Boudraa 

Belkacem  بودراع
 بلماسم

Droit de l'urbanisme  
et droit notarial   
 لانون تعمٌر و توثٌك

4 R 4 
Lyachi Chaabane 

 شعبان لٌاشً 

 Droitالمانون الخاص:  لانون األسرة 
privé: droitde la famille 

3 R 3 
 مالكى دمحم لخضر

Malki Med Lakhdar 

Droit économique 
 يلانون التصاد

3 R 3 
Moussa Zahia       

 موسى زهٌة 

Droit des organisations  
internationales et des 

relations internationales 
 لانون دولً و عاللات دولٌة

3 R 3 
Hosna Abdelhamid 

 الحمٌد حسنى عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2قسنطينــة  جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de 

postes 
Responsable 

SPI MI 
Informatique 

 إعالم آلً 

 Génie Logiciel 4 

R 8 
BELLALA Faiza 

 Systèmes D’information لىبلع  فاٌزة   
Avancés 

4 

Vie Artificielle  
 الحٌاة االصطناعٌة

4 

R 8 
SAIDOUNI Djamel 

Eddine  سعٌدونً جمال
 الدٌن

Systèmes Répartis 
 األنظمة الموزعة

4 

SHS 

SEGC 
Sciences de Gestion  

 علوم التسٌٌر
Management 7 H 7 

DEHANNE 
Mohammed  

 ن دمحمدها

SHS 
Bibliothéconomie 

 علم المكتبات 

المؤسسات الوثائمٌة فً ظل 
 التكنولوجٌات الجدٌدة

4 R 4 
RIHANE Abdelhamid 

 رٌحان عبد الحمٌد  

Les services d’information 
électroniques dans les 

institutions documentaires 
3 R 3 

GHANEM Nadir 
 غانم نذٌر 
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Philosophie  
 فلسفة

Les Lectures Temporaines 
De La Philosophie Islamique 

المراءات  للفلسفة اإلسالمٌة
 المعاصرة

4 R 4 
 فاطمً فتٌحة

 Fatmi FATIHA 

Psychologie 
 علم النفس 

Psychologie Scolaire   3 
H 6 

ROUAG Abla  
 رواق عبلة

Psychologie Du Travail  
et Des Organisations 

3 

Sociologie 
 علم االجتماع 

 3 تنظٌم وتسٌٌر المدن

H 9 
BOUDEN Abdelaziz  

 بودن عبد العزٌز
 3 علم اجتماع التربٌة

 3 علوم اجتماع التنظٌم والعمل

SHS 

SHS 
Sciences de 
l'Education  

 علوم التربٌة
 R 4 4 بٌداغوجٌا فارلٌة

HOSSEINI Mohamed 
Oubelkacem  

 حسٌنً دمحم أوبلماسم

STAPS 
Analyse Et Expertise 
De La Performance 

Sportive 

Analyse Et Expertise De 
La Performance Sportive 

4 R 4 
BENKARA Yassine 

 بن لارة ٌاسٌن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3قسنطينــة جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SPI AUMV 

Architecture 

Architecture 
Environnement Bâti  
الهندسة المعمارٌة والمحٌط 

 العمرانً

6 R 6 
BELABED 

SAHRAOUI Badia 
 بلعابد صحراوي بدٌعة 

Urbanisme 

Villes et Projets, Savoirs 
et Actions       

المدن والمشارٌع : المعرفة 
 والتطبٌمات

4 H 4 
Abdelouahab 
BOUCHAREB 
 بوشارب عبد الوهاب

Gestion Des 
Techniques 

Urbaines 

Gestion, Mobilité Et 
Transport Urbain       
 إدارة التنمل والنمل الحضري

4 R 4 
BENMISSI 

Ahcene  ًبن مٌس
 لحسن

Management 
 De Projet De 
Construction  

Management De La Qualité 
Dans Les Projets 

Architecturaux Et Urbains 
Durables   

ادارة الجودة فً المشارٌع الهندسٌة 
  والعمرانٌة المستدامة

4  R 4 

SASSI 
BOUDEMAGH 

Souad  
 ساسً / بودماغ سعاد

SHS 

SHS 
Sciences De 

L'information Et De 
La Communication 

Information  
et Communication 

 إعالم و اتصال
5 H 5 

bouziane naser 
eddine  

 بوزٌان نصر الدٌن

DSP Sciences Politiques 

Organisation Politiques Et 
Administratives 

 تنظٌم السٌاسً واإلداريال   
3 

H 6 
BOURICHE Riad 

 بورٌش رٌاض  
 Relations Internationales 

 العاللات الدولٌة   
3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وم اإلسالميـة بقسنطينـةجامعـة األمير عبد القادر لمعمـ

 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 

SEGC 
 علوم التصادٌة
Sciences 

Economiques 

 التصاد إسالمً
Economie Islamique 

3 R 3 
 السعٌد دراجً

Said DERRADJI 

LLA 
 دراسات أدبٌة

Etudes Littéraires 

 أدب عربً معاصر
Littérature Arabe 
Contemporaine 

3 R 3 
 أمال لواتً

Amel LOUATI 

SHS 

 تارٌخ-علوم إنسانٌة
Sciences 

Humaines- 
Histoire 

تارٌخ المغرب األوسط وحضارته فً 
 العصر الوسٌط

Histoire et Civilisation du 
Maghreb Central au Moyen Age 

3 R 3 ابراهٌم بن مهٌة 
Ibrahim BENMEHIA 

 تارٌخ الجزائر الحدٌث والمعاصر
Histoire de l'Algérie Moderne et 

Contemporaine 
3 R 3 نور الدٌن ثنٌو 

Nourredine TENIOU 

لغة  -علوم إسالمٌة 
 عربٌة وحضارة إسالمٌة

Sciences 
Islamiques-Langue 

Arabe  
et Civilisation 
Islamiques 

 اللغة العربٌة والدراسات المرآنٌة
Langue Arabe et Etudes 

Coraniques 
3 H 3 

 رابح دوب
Rabah DOB 
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 شرٌعة -علوم إسالمٌة 
Sciences 

Islamiques -
Charia 

 شرٌعة ولانون
Charia et Droit 

3 

H 6 
 لٌلى بعتاش

Leila BATACHE 
 معامالت مالٌة معاصرة

Transaction Financières 
Contemporaines 

3 

 سٌاسة شرعٌة وعاللات دولٌة معاصرة
Politique Islamique et Relations 
Internationales Contemporaines 

3 R 3 
 عبد الحك مٌحً

Abdalhak MIHI 

 حموق االنسان
Droits de l’homme 

3 R 3 
 زهرة بن عبد المادر

Zahra 
BENABDELKADER 

 ات معاصرة فً الفمه واألصولدراس
Les Etudes Contemporaines en 

Fiqh et Ossoul 
3 R 3 

 بوبكر بعداش
Boubeker 

BADACHE  

SHS SHS 

أصول -علوم إسالمٌة
 الدٌن

Sciences 
islamiques- 

Ossoul El-Din 

 دعوة وثمافة إسالمٌة
Dawa et Culture Islamique 

3 R 3 
 بشٌر لالتً

Bachir GUELLATI  

 التفسٌر وعلوم المران
Tafsir et Ouloum El-Quraan 

3 R 3 
 الرحمن معاشً عبد

Abderrahman 
MAACHI 

 الحدٌث وعلومه
Hadith et ses Sciences 

3 R 3 
 بوبكر كافً

Boubakeur KAFI 

 عمٌدة
Akida 

3 R 3 
 اسعٌد علٌوان

Essaid ALIOUANE 

 ممارنة األدٌان
Comparaison des Religions 

3 R 3 
 كمال معزي

Kamal MAAZI 

علوم  :علوم إنسانٌة
 االعالم واالتصال

Sciences Humaine- 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

 صحافة
Journalisme 

3 R 3 
 لٌلى فٌاللً

Leila FILALI 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عنابــة جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 

DSP 

 العلوم السٌاسٌة
Sciences Politiques 

 تنظٌمات سٌاسٌة وإدارٌة
Organisation Politique 

et Administrative 
3 R 3 

 عبد النور ناجً
Abdennour NADJI 

 المانون العام
Droit Public 

 R 3 3 لانون المرفك العام
 دمحم صغٌر بعلً

Mohamed Seghir 
BAALI 

Droit des Affaires 

المانون الدولً الخاص وعمود التجارة 
 الدولٌة

Droit international Privé et 
Contrats Commerciaux 

Internationaux 

5 R 5 
 كمال علٌوش لربوعة 
Kamel ALLIOUCH 

KERBOUA  

 المانون الخاص
Droit Prive 

 العمد والمسؤولٌة
-Contrats et responsabilité 

3 R 3 
 عٌسى حداد 

Aissa HADDAD  

LLE 
 لغة الفرنسٌة
Français 

Sciences du Langage  
12 H 12 

 صوريلطٌفة لاضً ل
Latifa KADI KSOURI Didactique 

SEGC 

 علوم تجارٌة
Sciences 

Commerciales 

 تسوٌك
-Marketing 

3 R 3  حنان برجم 
Hanane BERREDJEM 

  علوم التسٌٌر
Sciences de Gestion 

 إدارة المنظمات
Management des 

Organisations 
3 R 3 

 كمال حمانة
Kamel HAMANA 

SHS 
 التربٌة علوم

Sciences de 
l’Education 

 علوم التربٌة
Sciences de l’Education  

3 R 3 
 منى عتٌك

Mouna ATTIK 

SPI 
 

AUMV 
 

 عمران
Urbanisme 

Urbanisme-8 عمران H 8 مرٌم رضوان 
Meriem RADOUANE 

 هندسة معمارٌة
Architecture 

ARCHITECTURE 

 هندسة معمارٌة
6 R 6 

 رضا عطوي
REDHA ATTOUI  

MI 
Informatique 

 

 إعالم آلً 
Informatiques  

8 H 8 
 نصٌرة غوالمً زٌن

Nassira GHOUALMI-
ZINE  

  إعالم آلً مشحون
Informatique Embarquée 

(INEM) 
3 R 3 

 رشٌد بودور
Rachid BOUDOUR  
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 علوم وتكنولوجٌا وإعالم واتصال
Sciences et Technologie 
de l’Information et de la 

Communication 

3 R 3 
 سرٌدي حسٌنة

SERIDI Hassina  

 هندسة األنظمة المركبة
Ingénierie des Systèmes 

Complexes (ISC)  
4 R 4 

Djamel MESLATI 
 مسالتًجمال 

 رٌاضٌات تطبٌمٌة
Mathématiques 

appliquées- 

 أكتٌارٌا
Actuariat 

6 R 6 
 دمحم رٌاض رمٌتة

Mohamed Riad 
REMITA  

 رٌاضٌات تطبٌمٌة 
Mathématiques Appliquées 

4 R 4 
 عمار مخلوف

Ammar MAKHLOUF  

Mathématiques 
 الرٌاضٌات

Mathématiques-5 الرٌاضٌات H 5 
 نوال بن وهٌبة

Nawel BENOUHIBA  

SM 
Chimie 

 كٌمٌاء

 كٌمٌاء عضوٌة التطبٌمٌة 
Chimie Organique 

Appliquée 
3 R 3 

 دٌن عوفنور ال
Noureddine AOUF  

  كٌمٌاء تحلٌلٌة والبٌئة
Chimie Analytique et 

Environnement 
3 R 3 

 رشٌد دلٌمً
Rachid DELIMI  

SPI 
 

SM 

Physique  
 فٌزٌاء

 هندسة المواد والفحص غٌر مدمر
Génie des Matériaux et 
Contrôle Non Destructif 

3 R 3 
 مصطفى بن شٌهب

Mostepha 
BENCHIHEUB 

Physique Appliquée et 
Engineering 

5 H 5 
Mohamed 

GUERIOUNE 

 فٌزٌاء المواد والمركبات
 Physique des Matériaux  

et Composants 
6 R 6 

 عبد العزٌز دغمان
Abdellaziz 

DOGHMANE  

 فٌزٌاء نظرٌة 
 Physique Théorique 

 الفٌزٌاء النظرٌة
Physique Théorique 

3 R 3 
 رضا عطاهلل

Réda ATTALLAH 

ST 

 هندسة مٌكانٌكٌة 
Génie Mécanique 

 هندسة مٌكانٌكٌة
Génie Mécanique 

4 H 4 
 أحمد لمرد

Ahmed LAGRED 

االتصاالت السلكٌة 
 والالسلكٌة

Télécommunications 

 -متعدد الوسائط واتصاالت رلمٌة 
Multimédia et 

Communications 
Numériques 

4 
 

H 
4 

 
 دمحم فزاري

Mohamed FEZARI 

 هندسة الطرائك 
Génie des Procédés 

 هندسة الطرائك 
Génie des Procédés 

4 H 4 
 حمداوي ولٌد

Oualid HAMDAOUI 

 هندسة الطرائك 
Génie des Procédés 

3 R 3 
 نبٌلة خالف

Nabila KHELLAF 

 الكترومكانٌن
Electromécanique 

Electromécanique 
 -ومكانٌنالكتر

6 H 6 
Saad SALAH 

 سعد صالح

STU  جٌولوجٌا 
 هٌدروجٌولوجٌا

Hydrogéologie 
3 R 3 

 العربً جبري
Larbi DJABRI 

SV SNV 

Biotechnologie 
 بٌوتكنولوجٌا

 بٌوتكنولوجٌا النباتٌة
 Biotechnologie Végétale 

8 H 8 
 لوحٌشً برٌنٌس

Louhichi BRINIS 

 ٌةهٌدروبٌولوجٌا بحرٌة ولار
Hydrobiologie Marine  

et Continentale 

 الموارد الحٌة البحرٌة
Bioressources Marines 

3 R 3 
 لمٌاء شاوي

Lamya CHAOUI 

 محٌط-بٌئة 
Ecologie -

Environnement 

 بٌولوجٌا والبٌئة الحٌوانٌة
Biologie et Ecologie 

Animale  

 
5 

H 18 
 سلٌم بن ٌعموب

Salim BENYACOUB 
 ة ومحٌطبٌئ

Ecologie et Environnement 
8 

 تسٌٌر األنظمة البٌئٌة
Fonctionnement des 

Ecosystèmes 

 
5 

 
 علوم بٌولوجٌة 
Sciences 

Biologiques 
 

 
  

 البٌوكٌمٌاء االساسٌة والتطبٌمٌة
Biochimie Fondamentale et 

Appliquée 
4 

H 21 
 محفوظ مصارح
Mahfoud 

MESSARAH 

 -ولوجٌا الخلٌة والجزٌئٌةبٌ
 Biologie Cellulaire et 

Moléculaire 
4 

 بٌولوجٌا النبات والمواد الطبٌة الطبٌعٌة
Biologie Végétale et 

Pharmacognosie 

6 

علم السموم المناعة 
Immunotoxicologie 

3 
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علم وظائف األعضاء والفٌزٌولوجٌا 
 المرضٌة

Physiologie et 
Physiopathologie 

4 

 –نوروبٌولوجٌا الحٌوانات 
Neurobiologie Animale 

3 R 3 
 عبد الكرٌم طهراوي

Abdelkrim TAHRAOUI 

 Physiologie- فٌزٌولوجٌا والمحٌط
 

et Environnement 

3 R 3 ًنور الدٌن سلطان 
Noureddine SOLTANI 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1باتنــة  جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SPI 

SM Physique 

Physique des 
rayonnements et 

astrophysique 

3 H 3 
         دراجً بهلول  

Deradji Bahloul              

Physique des Matériaux  
 فٌزٌاء المواد

3 R 3 
 جاب هللا ٌاسٌن

DJABALLAH 
Yassine  

AUMV Architecture 
Architecture : habitat, 

paysages 
5 R 5 

AICHOUR 
Boudjemaa 

 عٌشور بوجمعة  

SHS 

SEGC 
Sciences 

Financières et 
comptabilité 

    comptabilité/ Finance et 
audit   

4    H      4 
Messamah Mokhtar 

 مسامح مختار

LLA 

 دراسات لغوٌة
Langue Arabe et 

Linguistique 
 واللغة العربٌةاللسانٌات 

3 R 3 
Sahraoui Azzeddin 

 صحراوي عز الدٌن

 دراسات أدبٌة
Litérature Algérienne 

 أدب جزائري
5 H 5 

Aissa Medour 
 عٌسى مدور

 دراسات نمدٌة
Critique et rhétorique 

 النمد والبالغة
5 H 5 

Mohamed fourar 
 دمحم فورار

SHS 
 

علم  –علوم إنسانٌة 
 المكتبات

Applications informatiques 
dans les bibliothèques et 
centre de documentations 

نولوجٌا المعلومات فً تطبٌمات تك 
 ومراكز التوثٌك المكتبات

3 H 3 

    سٌدهم خالدة هناء
Sidhem khalda 

hanaa 
 

علم -علوم اجتماعٌة 
 االجتماع

Sociologie des institutions 
urbaines  

 علم االجتماع المؤسسات الحضارٌة 
6 H 6 

بن السعدي اسماعٌل 
Benesseadi Ismail 

 

وم عل –علوم إنسانٌة 
 اإلعالم واالتصال

médias Tourisme 
 إعالم سٌاحً  

6 H 6 
   سمٌر رحمانً

Samir Rehmani 

SHS 

SHS 

علوم  -علوم اجتماعٌة 
 التربٌة

Orientation et conseil 
psychologique et éducatif 

 التوجٌه واإلرشاد النفسً والتربوي 

4 H 4 
       حواس خضرة

 Houasse khedra 

علم –عٌة علوم اجتما
 النفس

 La psychologie du travail, de 
l’organisation et de la gestion 

des ressources humaines  
 علم النفس تنظٌم وعمل

3 R 3 
Ghodban Ahmed 

 غضبان أحمد

Psychologie 
clinique :psychopathologie de 

l’enfant et de l’adolescent 
3 R 3 

Berkou Mazouz 
 وزبركو مز

 Psychologie scolaire  3 R 3 
 Khadidja Benflis 

 بن فلٌس خدٌجة 

Psychologie risque et 
applications de l’ergonome  

3 R 3 
Salhi Hanifa 
 صالحً حنٌفة 

 فلسفة -علوم اجتماعٌة 
 Philosophie contemporaine : 

doctrines et approches 

 جمذاهب ومناه فلسفة معاصرة
3 R 3 

 Fareh Messerhi 
 فارح مسرحً 

 تارٌخ -علوم إنسانٌة 
 histoire contemporaine 

 تارٌخ معاصر
5 H 5 

Lamia Bougrioua 
 لمٌاء بولرٌوة 

علم –علوم اجتماعٌة 
 االجتماع

Sociologie de la Famille 
 علم االجتماع العائلً 

3 R 3 
 Lakhdar Ben Sahel 

 لخضر بن ساهل

DSP 
 موقح

 

droit foncier  
 لانون عماري

3 R 3 
Houam Allaoua 

 هوام عالوة 

 droit de l'environnement 
 لانون البٌئة

3 R 3 
 Faten Sabri Sid Elithi  

 فاتن صبري سٌد اللٌثً
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 5 لانون عام
H 10 

 Selami Miloud 
 5 لانون خاص سالمً مٌلود

le code criminel 
 ئًلانون جنا

6 R 6 
 Mebarki Dalila 

 مباركً دلٌلة

SHS DSP علوم سٌاسة 

 إدارة الموارد البشرٌة و التنمٌة اإلدارٌة
Gestion des sources humaine 

et développements 
administratif 

4 R 4 
 Marzouki Omer 

 عمر مرزولً

sécurité et coopération dans 
les relations internationales 

من و التعاون فً العاللات الدولٌة األ
 والدراسات المتوسطٌة

8 R 8 
Zeghdar Abdelhak 

 زغدار عبد الحك 

 3 تنظٌم سٌاسً وإداري 
H 6 

Ragdi Abdellah 
 3 العاللات الدولٌة وجٌوبولٌتٌكا األسٌوٌة رالدي عبد هللا

SHS SHS 

لغة  –علوم إسالمٌة 
 عربٌة وحضارة اسالمٌة

Langue et civilisation Islamique 
 اللغة والحضارة اإلسالمٌة 

6 R 6 
 Ommer Hidouci 

 عمر حٌدوسً

 -علو م إسالمٌة 
 الشرٌعة

La loi islamique et les 
questions contemporaines 

 الشرٌعة اإلسالمٌة والمضاٌا المعاصرة
6 R 6 

Abdelkader Ben 
Harzallah 

 عبد المادر بن حرز هللا 

أصول  –لوم إسالمٌة ع
 الدٌن

Coran Et Sounna Et La 
Pensée Humaine 

 المران والسنة والفكر اإلنسانً 
6 R 6 

Aissa Bouakaz 
 عٌسى بوعكاز 

SV SNV 
Sciences 

agronomiques 

Production Animal 
 إنتاج حٌوانً

6 H 6 
 Ouachem Deradji 

 أوشم دراجً

Sciences Forestières 
 اتعلوم الغاب

6 R 6 
kherchouch Dalila 

 خرشوش دلٌلة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2باتنــة  جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SPI 

ST 

Génie Mécanique 
Energétique 

 طالة
6 H 6 

BEN MOUSSA 
Houcin 

Electrotechnique 

Electrotechnique  
 كهروتمنً

3 

H 6 
Nait Said 

NASARDDINE  
 ناٌت السعٌد نصر الدٌن

Energies Renouvelable en 
Electrotechnique                  

 الطالات المتجددة فً الكهروتمنً 
3 

hygiène et Sécurité 

Maitrise des risques 
Industriel 

 التحكم فً األخطار الصناعٌة

3 

H 6 
 ناٌت السعٌد رشٌد

Nait Said Rachid hygiène; Sécurité et 
Santé au Travail 

 أمن و الصحة فً العمل نظافة،

3 

Génie Industriel 

Génie Industriel 
 الهندسة الصناعٌة

3 

H 9 
MOUSS Lelia Hayet  

 موس لٌلى حٌاة
Management Industriel 

 مانجمنت صناعٌة
3 

Ingénierie Logistique 
 الهندسة اللوجٌستٌة

3 

 
Géographie et 

aménagement du 
territoire 

Villes et gouvernance 
territoriale 

 كامةالمدن والح

6 H 6 
DRIDI Hadda 

 درٌدي حدة

STU Géologie 

Hydrogéologie 
 هٌدروجٌولوجٌا

3 

H 6 
DRIAS Tarek 

 درٌاس طارق

Géodynamique des 
Bassins Sédimentaires et 

ressources Minérales 
جٌودٌنامكٌة األحواض الرسوبٌة 

 والموارد المعدنٌة

3 

MI Informatique 

Systèmes Informatiques 
 األنظمة المعلوماتٌة

3 

H 6 

 
BOUAAM Souhila 

 بوعام سهٌلة
  

Technologies de 
L'information 

 تكنولوجٌات المعلومة

3 

SHS LLE langue Anglaise 
Applied linguistics and TEFL 

 اللغوٌات التطبٌمٌة
16 R 16 

GHOUAR Amor 
 غوار عمر
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langue Française 

Littérature et interdiscours 

 أدب فرنسً
5 

H 15 

 
 

MANAA Gaouaou 
 مانع لواو

 
 

Didactique du FLE et 
interculturalité 

 فن التعلٌم
5 

Analyse du discours 
 تحلٌل الخطاب

5 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسكرة جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SV SNV 

Sciences 
Agronomique 

     التربة والمٌاه فً المناطك الجافة
 Hydropédologie en régions 

arides 
3 R 3 

 مصمودي علً
Masmoudi Ali 

 الفالحة والبٌئة فً المناطك الجافة
Agriculture et environnement 

en régions arides 
6 R 6 

 طراي ناصر
TARAI NACER 

Sciences 
Biologiques 

 تثمٌن وحفظ الموارد الطبٌعٌة
Valorisation et Conservation 
des Ressources Naturelles 

4 R 4 
 دي زٌانلعٌا

Laiadi Ziane 

SPI 
 

SM Physique Physique 10 H 10 
 سنمولة نورالدٌن

Sengouga 
Noureddine 

 Mathématiques 
 رٌاضٌات تطبٌمٌة

Mathématiques Appliquées 
9 R 9   نصٌر عبد الحكٌم         

 Necir Abdelhakim 

MI 

Informatique 

 إعالم آلً تطبٌمً
Informatique Appliquée 

6 R 6 
 بابا حنٌنً دمحم شولً

Babahnini Mohamed 
Chaouki 

 الذكاء االصطناعً
Intelligence Artificielle 

6 R 6 
  كزار عمبة

 Okba Kazar 

Sciences sociales : 
Sociologie 

 تنظٌم وعمل
Organisation et Travail 

3 R 3 
    بولمواس زرفة

Boulakouas Zarfa 

 تربٌةعلم إجتماع ال
Sociologie de l'éducation 

3 R 3 نور الدٌن زمام        
Zemmam Nourredine 

Sciences sociales : 
Sciences de 
l'éducation 

 علم النفس المدرسً
Psychologie Scolaire 

3 R 3 
   وسٌلة بن عامر

   Ben ameur 
wassila 

Sciences Humaines : 
Sciences de 

l'information et de la 
communication 

 إعالم واتصال
Information et 

Communication 
3 R 3 

 سامٌة جفال
Samia Djaffal 

ST 
 

Génie Mécanique 
 هندسة مٌكانٌكٌة

Génie Mécanique 
3 R 3 

 حسٌنً مبرون
HECINI  Mabrouk 

Métallurgie 
 مواد صناعٌة

Métaux industriels 
3 R 3 

    بومرزوق زكرٌاء
BOUMERZOUG 

Zakaria 

Electrotechnique 

 التحكم فً االنظمة الكهربائٌة
Contrôle et Diagnostic des 

Systèmes Electriques 
5 R 5 

 تٌطاوٌن عبد الناصر
TITAOUINE 
Abdenacer 

 تسٌٌر الطالة والتشخٌص
Gestion de L’énergie et 

Diagnostic 
6 R 6 

 بحري مبارن
Bahri Mebarek 

Electronique 

    المعلوماتٌة االلكترونٌات الدلٌمة،
 Microélectronique، Micro-

Informatique et 
Instrumentation 

6 R 6 
 سعدون عاشور

Saadoune Achour 

 بٌو متري ومرالبة الٌة
Biométrie et 

Télésurveillance 
5 R 5 

 بن عكشة عبد الحمٌد
Benakcha 

Abdelhamid 

 االتإشارات واتص
Signaux Et 

Communications 
6 R 6 

 بعرٌر زٌد الدٌن
ZINE-EDDINE  

BAARIR 

Energies 
Renouvelables 

 طالات متجددة
Energies Solaire 
Photovoltaïque 

5 

H 10 
 بن شوٌة دمحم توفٌك
Benchouia 

mohamed Toufik Réseaux Energétiques 
Intelligents 

5 

Automatique 

مذجة والتحكم فً األنظمة الن
 الدٌنامٌكٌة

Modélisation et Contrôle des 
Systèmes Dynamiques 

(MCSD) 

3 R 3 
 بومهراز دمحم

Boumehraz 
Mohamed 
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AUMV 

Urbanisme 
 عمارة وبٌئة

Habitat et Ville Durables 
4 R 4 

 بن عباس مصدق
Benabbas 

Moussadek 

Architecture 

 هندسة معمارٌة
Architecture 

6 H 6 
 بوزاهر سمٌة

Bouzahar soumia 

هندسة معمارٌة والبٌئة فً المناطك 
 الجافة

Architecture، 
Environnement dans les 

Zones Arides 

6 R 6 
 زموري نورالدٌن
Zemmouri 

Noureddine 

ST 

Hydraulique 

Hydraulique Urbaine 5 

H 15 
 بجاوي علً

Bedjaoui Ali 

sciences de L'eau et de 
L'environnement 

5 

aménagement et 
Ouvrages Hydrauliques 

5 

Génie Civil 

     نمذجة عددٌة فً الهندسة المدنٌة
     Modélisation Numérique 

en Génie Civil 
5 R 5 

 بن مبارن الصادق
BENMEBAREK 

Sadok 

Matériaux de Construction 4 

H 13 
 هللا بشٌر طاع

Taalah Bachir 

Modélisation et Analyse 
des Structures 

6 

Géomécanique et 
Ouvrages en Interaction 

3 

SHS 
 

SHS 
Sciences 

Humaines : Histoire 

تارٌخ الجزائر من نهاٌة الحرب 
 العالمٌة األولى حتى االستمالل

 Histoire de l'Algérie Depuis 
la Fin de la 1ere Guerre 

Mondiale Jusqu'à 
L'indépendance 

3 R 3 
      مٌسوم بلماسم

Missoum 
Belkacem 

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

 تسوٌك سٌاحً
Marketing 

3 R 3 
 حسانً رلٌة

Hassani Rokia 

Sciences 
Economiques 

 مالٌة وبنون التأمٌنات
Finances Banques et 

Assurances 
4 R 4 

 غالم عبد هللا
Ghalem Abdallah 

 التصاد مالً تطبٌمً
Economie Monétaire 

Appliquée 
4 R 4 عبد الرزاق بن الزاوي 

Benzaoui Abderazak 

Sciences de 
Gestion 

 H 5 5 إدارة الموارد البشرٌة
 ألطً جوهرة

AGTI Djouhara 

Sciences 
Financière et 
Comptabilité 

 محاسبة
Comptabilité 

5 R 5 
 تومً مٌلود

TOUMI MILOUD 

LLA أدب عربً معاصر 

 األدب العربً المعاصر
Littérature arabe 
Contemporaine 

3 R 3 
 علً بخوش

Bakhouche Ali 

 العربً المدٌم ونمدهاألدب 
Littérature Arabe Ancienne 

 et sa Critique 
3 R 3 ادمحم بن فورار 

STAPS 

Administration et 
Gestion du Sport 

 منشأت الرٌاضٌةالتسٌٌر 
Administration et Gestion  

du Sport 
3 R 3 

 بزٌو سلٌم
Beziou Salim 

Entrainement 
Sportif 

 التدرٌب الرٌاضً النخبوي
Entrainement Sportif 

D'élite 
3 R 3 

 السعٌد مزروع
Mazroua Salim 

LLE Langue Française 
 تعلٌمٌة

Didactique 
8 R 8 

 بن صالح بشٌر
BenSalah Bachir 

DSP Droit ً3 وحموق اإلنسان لانون دول H 3 رشٌدة العام 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الــوادي جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SPI ST 

Electrotechnique 
Optimisation et gestion 

d'énergie 
 التحكم األمثل للطالة

4 R 4 
ALLAG Abdelkrim  

 عبد الكرٌم عالق 

Génie des 
procédés 

Procédés et énergie 
 وطالة أسالٌب

3 R 3 
OUAHRANI 

Mohammed Ridha 

 دمحم رضا وهرانً

Génie mécanique 
Energétique 

 طالوٌة
4 R 4 

BEN HOUA 
Boubaker 

 بوبكر بن حوه
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SM 
Physique 

Matière rayonnement et 
énergie 

 مادة إشعاع وطالة
3 R 3 

GUEDDA El Habib 
 الحبٌب لدة

Chimie 
Chimie 

 كٌمٌاء
3 H 3 

BENCHIKHA Naima 

 نعٌمة بن شٌخة

SHS 
 

DSP 
Sciences Politiques 

Politiques publiques et 
fonction publique 

 السٌاسات العامة والخدمة العمومٌة
3 R 3 

DERRADJI Mekki 
 مكً دراجً

Droit 
Droit Economique     المانون

 اإللتصادي
3 R 3 

KHALEF Boubaker   

 بوبكر خلف  

LLA 
Etudes littéraires 

 دراسات أدبٌة 
 H 4 4 السرد العربً

Dr. MEZOUAR Nabil 

 نبٌل مزوار

SEGC 
 

Sciences 
financières et 
comptabilité 

Comptabilité et audit 
 محاسبة وتدلٌك

4 R 4 
AZZA Lazhar 

 األزهر عزه

Audit et contrôle de 
gestion 

 تدلٌك ومرالبة التسٌٌر

3 R 3 
DHIFALLAH 

Mohammed Elhadi 
 دمحم الهادي ضٌف هللا

 
Sciences 

économiques 
Analyse Economique 

 تحلٌل إلتصادي
3 R 3 

HAMIDATOU 
Mohammed Nacer 

 دمحم الناصر حمٌداتو

 
Sciences 

Commerciales 

Marketing et Commerce 
International 

 تسوٌك وتجارة دولٌة

3 R 3 
CHAHED Ilias 

 هدالٌاس الشا

 
Sciences de 

Gestion 
gestion des affaires 

 إدارة األعمال
8 H 8 

BENALI 
Abderrezzeg 

 عبد الرزاق بن علً

SHS 
 

SHS 

histoire 

 3 تارٌخ بالد المغرب الوسٌط

H 12 
CHAFOU 

Redhouane 
 رضوان شافو

 3 تارٌخ بالد المغرب المدٌم

 3 تارٌخ بالد المغرب الحدٌث

 3 ارٌخ بالد المغرب المعاصرت

sociologie 
sociologie 
 علم االجتماع

10 H 10 
HOUIDI 

Abdelbasset 
 هوٌدي عبد الباسط

sciences de 
l'éducation 

Difficultés 
d'apprentissage 

 صعوبات التعلم

3 R 3 
MECHERI Soulef 

 سالف مشري

Orientation et direction 
 إرشاد وتوجٌه

3 R 3 
MAMMADI Chaouki 

 ممادي شولً

Sciences 
islamiques - 

Oussoul Eddine 

Etudes contemporains 
des sciences de hadith 

 دراسات حدٌثٌة معاصرة

3 

H 6 
Pr. HAMIDATOU 

Mostafa 
 Tafsir et coranike science مصطفى حمٌداتو

 التفسٌر وعلوم المرآن
3 

Daoua et Culture 
islamique 

 دعوة وثمافة إسالمٌة

3 R 3 
TOURKI 

Abderrahmane 

 عبد الرحمان تركً

Sciences 
islamiques - Charia 

Fiqh et Oussoul 
 الفمه وأصوله

3 R 

6 
ABID Hayet   

 Interprétation et droit حٌاة عبٌد
comparé 

 التفسٌر والتشرٌع الممارن
3 R 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطارف جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS LLA Etudes Littéraires 
عبً والدراسات اللسانٌةاألدب الش  

Littérature Populaire et 
Etudes Linguistiques 

3 R 3 
 عبد اللطٌف حنً

Abdelatif HENNI  

SV SNV 

Sciences 
Agronomiques 

 التسٌٌر المستدام لإلنتاج الحٌوانً
Gestion Durable des 

Productions Animales 

6 R 6 
 المٌة مٌبٌرون

Lamia MEBIROUK 

Hydrobiologie 
Marines  

et Continentale 

 وساط المائٌةبٌوتاثٌر األ
Bio-indication des milieux 

aquatiques : 
Environnement et risques 

3 R 3 
 وٌلٌة خاتً 

Wyllia KHATI 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قالمة جامعـة
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS 

DSP 

 الحموق
Droit 

Droit des Affaires 
 لانون األعمال

3 R 3 
 عصام نجاح

Issam Nadjah 

 علوم سٌاسٌة
Sciences Politiques 

 إدارة دولٌة
Administration International 

3 R 3 
 وداد غزالنً

Widad GHOUZLANI 

LLA 
 دراسات أدبٌة

Études littéraires 
 دراسات أدبٌة

Études Littéraires 
3 H 3 

 مٌلود لٌدوم
Miloud GUIDOUM 

SHS 
 فلسفة

Philosophie 
Philosophie 

 فلسفة
3 H 3 

Rabeh MERADJI 
 رابح مراجً

SPI 
 

AUMV 
 هندسة معمارٌة

Architecture 
 هندسة معمارٌة

Architecture 
6 H 6 

 جمال علممة
Djamel ALKAMA 

MI 

 رٌاضٌات تطبٌمٌة
Mathématiques 

Appliquées 

 رٌاضٌات تطبٌمٌة
Mathématiques 

Appliquées 

5 H 5 
 حمزة لباي

Hamza GUEBBAI  

 إعالم آلً
Informatique 

 إعالم آلً
Informatique 

6 H 6 
 حمٌد سرٌدي

Hamid SERIDI   

ST 

 إلكترونٌن
Electronique 

 تحكم متمدم
Contrôle Avancé 

3 R 3 
 جلٌل بوجاهم

Djalil 
BOUDJEHEM 

Hydraulique  
 الري

Hydraulique  
 الري

3 H 3 رشٌد منصوري 
Rachid MANSOURI 

 هندسة الطرائك
Génie des Procédés 

 هندسة الطرائك
Génie des Procédés 

5 R 5 
 حمٌد سطحة

Hamid SATHA 

 هندسة مٌكانٌكٌة
Génie Mécanique  

 هندسة مٌكانٌكٌة ومواد متمدمة
Génie mécanique  

et Matériaux Avancé  
3 R 3 

 إسماعٌل بوطبة
Smail BOUTABA 

SV SNV 
 محٌط-بٌئة 

Ecologie- 
Environnement 

 محٌط-بٌئة 
Ecologie- Environnement 

4 H 4 
 فرح سمراوي

Farrah 
SAMRAOUI 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جيجل جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS 

DSP Droit 
 المانون البنكً والمالً

Droit Bancaire et 
Financier 

3 H 3 
 عبد الحك لرٌمس

Abdelhaq GRIMES  

LLA 

Etudes Critiques 

 النمد العربً المعاصر
Critique Arabe 
Contemporaine 

3 

R 6 
 الطاهر بومزبر

Tahar 
BOUMEZBER تحلٌل الخطاب 

Analyse du Discours 
3 

Etudes 
Linguistiques 

 معجمٌة عربٌة
Lexiques Arabes 

5 H 5 
 مسعودة خالف
Messaouda 
KHELLAF  

Etudes Littéraires 
 نظرٌة المصطلح

Théorie Terme 
4 R 4 

 عبد العزٌز شوٌط
Abdelaziz CHOUIT  

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

 إدارة الموارد البشرٌة
Gestion des Ressources 

Humaines 
4 H 4 

 عبد الفتاح بوخمخم
Abdelfetah 

BOUKHEMKHEM  

SHS 

Sociologie de 
développement 

 علم االجتماع التربوي
Sociologie de l'Education 

3 

H 9 
 ابراهٌم بوالفلفل

Brahim 
BOULFELFEL  

 علم اجتماع التنظٌم والعمل
Sociologie de 

l'Organisation et Travail 
3 

 علم اجتماع العاللات العامة
Sociologie des Relations 

Publiques 
3 

Médias et Société 
 وسائل اإلعالم والمجتمع
Médias et Société 

8 H 8 دمحم الفاتح حمدي 
Med Elfateh HAMDI  

SPI ST 
Electronique 

 مٌكرو وابتوالكترونٌن
Micro et 

Optoélectronique 
6 H 6 

 الهاشمً بورٌدح
Hachemi 

BOURIDAH  

Electrotechnique 
 الشبكات الكهربائٌة

Réseaux Electriques 
3 H 6 

  بشٌر نخول
Bachir NEKHOUL  
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 اآلالت الكهربائٌة
Machines Electriques 

3 

Génie Civil 

 نمذجة الهٌاكل
Modélisation des 

Structures 
3 

R 6 
 دمحم لعمارة

Mohamed 
LAMARA  نمذجة المواد الجٌولوجٌة 

Modélisation des 
Géomatériaux 

3 

Génie des 
Procédés 

 هندسة الطرائك
Génie des Procédés 

4 H 4 
 علً زازوة

Ali ZAZOUA  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خنشمة جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 

DSP لانون عام 

 لانون إداري وإدارة عامة
Droit Administratif  

et Administration Publique 
3 R 3 

 والريالطاهر ز
Tahar ZOUAGRI  

 علم اإلجرام والسٌاسة الجنائٌة
Science Criminalité et la 

Politique Pénale 
3 R 3 

 دمحم بوكماش
Mohamed 

BOUKEMACHE  

SEGC 
 العلوم االلتصادٌة

علوم التسٌٌر والعلوم 
 التجارٌة

 التصاد البٌئة والتنمٌة المستدامة
Economie de l’Environnement 
et du Développement Durable 

6 H 6 
 لٌلٌا بن منصور

Lilia 
BENMANSOUR  

Marketing et commerce 6 H 6 
Darbouche Med 

Tahar 
 دربوش دمحم الطاهر

SHS علم االجتماع 

تنظٌم العمل وتنمٌة الموارد البشرٌة فً 
 المؤسسة

Organisation du Travail  
et Développement des 

Ressources Humaines dans 
l'Entreprise 

3 R 3 
 سهى حمزاوي

Souha 
HAMEZAOUI  

SPI 

MI 
Mathématiques 

Appliquées 
 رٌاضٌات تطبٌمٌة

Mathématiques Appliquées 
3 H 3 

 خالد سعودي
Khaled SAOUDI  

SM 
Chimie des 
Matériaux 

 كٌمٌاء المواد
Chimie des Matériaux 

3 H 3 
 أمال مسعً

Amel MESSAI  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسيمة جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SV SNV 

 بٌولوجٌة  علوم
 التنوع الحٌوي والبٌئً  

Biodiversité, Santé En 
Environnement   

4 R 4 
بن ساسً الطٌب    

Ettayib BENSACI   

Sciences 
Agronomiques 

Production Et Protection 
Des Végétaux  

4 R 4 
 بهلولً فٌصل

 bahlouli faycal 

SPI 

ST 
 

 آلٌة
 Automatique 

 الٌة
 Automatique    

4 H 4 
    زغالش سمٌر

zeghlache samir 

    كهرومٌكانٌن
Electromécanique 

  كهرومٌكانٌن
   Electromécanique 

4 H 4 
   خوجة جالل الدٌن

khoudja djalal 
eddine 

إلكترونٌن واتصاالت سلكٌة 
 والسلكٌة

إلكترونٌن واتصاالت سلكٌة 
 والسلكٌة

5 H 5 
      حسٌنً عبد السالم

Hocini abdesselam 

     الري
Hydraulique 

 الري
    Hydraulique 

3 H 3 
  حصباٌة محمود

Hasbaia mahmoud  

      كهروتمنً
Electrotechnique 

 كهروتمنً
      Electrotechnique 

3 R  3 
    بركات السعٌد

 barkat said 

 هندسة مدنٌة

 مواد
 Matériaux 

8 

R  11 
  خمٌسة دمحم

Khemissa 
mohamed   

     هٌاكل
Structures 

3 

 هندسة مٌكانٌكٌة

 الطالوٌة
   Energétique 

3 

R  8 
   احدادن نبٌلة

  Ihadaden nabila Techniques De Fabrication 

 تمنٌات التصنٌع
5 

MI 
 

     اإلعالم اآللً
Informatique 

 اإلعالم اآللً
     Informatique 

4 H 4 
 ن شعبانلمٌ

lamine chaabane 
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 الرٌاضٌات

     تحلٌل دالً
  Analyse Fonctionnelle 

3 

R 9 
   شور دحماناع

  achour dahmane 
EDP ET Optimisation 3 

 فصلةنجبر ورٌاضٌات م
 Algèbre Et 

Mathématique Discrètes 
3 

AUMV تسٌٌر تمنٌات الحضرٌة 

أخطار هندسة عمرانٌة )مدٌنة و
  حضرٌة(

Génie Urbain (ville, 
risques et territoires 

urbains) 

10 H 10 
 نوٌبات ابراهٌم

  nouibat brahim 

SM 

 كٌمٌاء
 مواد تركٌبٌة وبٌئٌة

Matériaux composites 
Et environnement 

5 H 5 
بن ٌحً عز الدٌن   

benyahia azzedine 

 فٌزٌاء

لكٌمٌائٌة       مواد المرالبة الفٌزٌائٌة وا
Matériaux et contrôle 

physico -chimique     
3 

H 11 
 بعجً نجٌب      

      baadji najib 
 فٌزٌاء المواد 

   physique des matériaux 
4 

 فٌزٌاء تطبٌمٌة
    Physique appliquée 

4 

SHS 

LLE اللغة االنجلٌزٌة 
 االنجلٌزٌة
English 

4 H 4 
  الوهاب لٌندةبلعبد 

Belabdelouahab 
Linda 

SHS 
 

 علوم اإلعالم واالتصال
 اتصال

Communication 
3 H 3 

 سالمً اسعٌدانً
Salami saidani 

 علم االجتماع
 سوسٌولوجٌا المؤسسة التربوٌة

Sociologie de l'entreprise 
éducative 

3 H 3 
   عزوز عبد الناصر

  azouz 
abdannaceur 

 سعلم النف

 علم النفس الصحة 
Psychologie de santé     

3 

H 6 
سماعٌلً ٌامنة                 

Smaili yamena    علم النفس العمل والتنظٌم
Psychologie de travail et 

organisation     
3 

 علوم التربٌة

L'éducation  Sciences De 
 علوم التربٌة  

3 

H 6 
  لمٌن نصٌرة           

lamine nacera Guidance et Orientation 
 اإلرشاد والتوجٌه      

3 

LLA 

 H 3 3 لسانٌات عامة دراسات لغوٌة
    صالح غٌلوس   

  Salah ghilouse   

 H 3 3 أدب جزائري دراسات أدبٌة
  عمار بن لمرٌشً

Ammar benlokrichi 

SEGC 

 علوم التصادٌة
Monnaie Et Finance 

 د ومالٌة    نمو
4 R 4 

 سنوسً علً   
senousi ali 

 علوم التسٌٌر
 تسٌٌر المؤسسات 

   Management des 
Entreprises    

3 R 3 
 سعودي بلماسم 

saoudi belkacem   

 مالٌة ومحاسبة 

 مالٌة وجباٌة
Finance et fiscalité    

3 

H 6 
 شرٌط صالح الدٌن
cheriet salah 

eddine محاسبة 
    Comptabilité  

3 

 علوم تجارٌة
 بنون

   Banques 
4 R 4 

   بولرة رابح
bouguerra rabah    

DSP 

 حموق

 لانون العام
 Droit Public    

3+ 1 
 الطلبة األجانب

H 
9+5 

 الطلبة األجانب

  barkat  mohamed 
 بركات دمحم

 لانون الخاص 
    Droit Privé 

3 

 علوم سٌاسٌة
Etudes Politiques 

Comparées 
 دراسات سٌاسٌة ممارنة       

3 H 3 
 غربً عزوز   
gherbi azouz 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقمة جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS LLA 

 H 4 4 أدب عربً حدٌث ومعاصر دراسات أدبٌة
 حسٌن دحو 

Hocine DAHOU  

 4 نمد ومناهج دراسات نمدٌة
H 
 

4 
 هاجرمدلن

Hadjer MEDAKANE  
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 النمد األدبً الحدٌث فً الجزائر
Critique Littéraire 

Moderne en Algérie 

3 R 3 
 أحمد بمار

Beggar Ahmed 

 H 5 5 دراسات لغوٌة دراسات لغوٌة
 إسماعٌل سٌبوكر

Smail SIBOUKEUR  

LLE 

 R 3 3 لغة انجلٌزٌة لغة انجلٌزٌة
 عبد العزٌز بوصبٌع

abdelaziz BOUSBIA  

 لغة فرنسٌة

-تعلٌمٌة التحرٌر العلمً بالفرنسٌة 
 لغة اجنبٌة 

Didactique de la Rédaction 
Scientifique en FLE 

4 R 4 
 دلٌلة عبادي 

Dalila ABADI 

DSP 

 علوم سٌاسٌة
 اإلدارة العامة الممارنة 

Administration -Générale 
Comparée 

3 R 3 
 لاسم مٌلود

Kacem Miloud 

 الحموق
Droits des affaires 

 لانون األعمال
3 R 3 

 نور الدٌن زرلون
Nouredinne ZERGOUNE 

SHS 

العلوم االجتماعٌة: علم 
 االجتماع

 عمر حمداوي H 5 5 علم االجتماع 

Sociologie de la Famille 3 R 3  خٌرة بغدادي 

العلوم االجتماعٌة: علم 
 النفس

 علم النفس المدرسً 
Psychologie de 

l'Education 

3 R 3 
 ربٌعة جعفور

Rabia DJAAFOUR  

االجتماعٌة: علوم العلوم 
 التربٌة

 التربٌة الخاصة والتعلٌم المكٌف
L'Education Spécialisée  
etl'EnseignementAdapté 

3 R 3 
 عمٌل بن ساسً

Okil BENSACI 

 تعلٌمٌة المواد وجودة التعلٌم 
Didactique des Matières et 
laqualité de l'Enseignement 

3 R 3 
 نورة بوعٌشة

Bouaicha Noura 

SHS SEGC 

 H 4 4  علوم مالٌة ومحاسبة علوم مالٌة ومحاسبة
 بركة دمحم 

Mohammede bARKA 

 علوم التسٌٌر

 اإلدارة االستراتٌجٌة للمؤسسات
Gestion Stratégique des 

Entreprises 
3 R 3  ًعطٌة العربAtiaLARBI 

 تسٌٌر الموارد البشرٌة
Management des 

Ressources Humaines  
3 R 3 

 شرٌفة رفاع 
Cherifa REFAA  

 H 4 4 إدارة أعمال
 دمحم الصغٌر لرٌشً 

Med Seghir KORICHI 

 علوم تجارٌة
Marketing  

 تسوٌك
3 R 3 

 حمد رمزي سٌاغأ
Ahmed Ramzi SIAGH  

 Économie Appliquée 4 H 4 علوم التصادٌة
 أحمد سالمً 

Ahmed SELLAMI  

SPI MI رٌاضٌات 
 ل الرٌاضً والتطبٌمًالتحلٌ

Analyse Mathématiques  
et Applications 

5 R 5 
 مبرون مفالح 

Mabrouk MEFLAH  

SPI 

SM 

 
 
 
 

 

التحالٌل الفٌزٌوكٌمائٌة وفعالٌة 
 العٌنات الجزٌئٌة

Analyses Physico-
chimiques  

et Réactivité des Espèces 
Moléculaires 

3 R 3 
 لوناس علً

Louanes Ali 

 H 4 4 ٌمٌاءك
Douadi Ali 
 دوادي علً

Électrochimie des 
Substances Bioactives 

d’Intérêt Pharmaceutique  
3 R 3 

 مسعودة دغموش
DekmoucheMessaouda 

ST 

Génie des 
Procédés  

 طرائك وأنظمة صناعٌة 
Procédéset Systèmes 

Industriels 

6 R 6  لرٌشً مراد 

 كهرو تمنً
Electrotechnique 

 الكتروتمنً
3 R 3 

 جعفور احمد
Djaafour Ahmed 

 هندسة مٌكانٌكٌة
Thermo Energétique 

 محرارطالوي
5 R 5 

 ستو نور الدٌن
 NoureddineSettou 

 H 6 6  محرولات محرولات
 دبً عبد المجٌد

Dobbi Abdelmadjid 

SV SNV 

 علوم المحٌط
Science de 

l'Environnement  
3 R 3 

 لحً نسرٌنصا
salhinessrine 

 علوم فالحٌة
Production Animale 

 إنتاج حٌوانً
3 R 3 

 عبد المادرعظامو
Abdelkader ADAMOU  
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Protection des Végétaux 
 حماٌة النباتات

3 R 3 
 عمر لزول

Omar GUEZOUL 

 H 4 4 علوم فالحٌة
 ولحاج حمدي عٌسى 

BAELHADJHamdiAissa 

 biologie appliquée 3 R 3 ٌمٌةبٌولوجٌا تطب
 أمٌنة ولد الحاج خلٌل 

AminaOUELD ELHADJ 
KHELILE  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أم البواقي جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SPI 
 

MI 

Mathématiques 
MATHEMATIQUES 

APPLIQUEES     
 رٌاضٌات تطبٌمٌة   

4 R 4 
ZEHROUR Okba 

 زهرور عمبة

Informatique 
Réseaux et Systèmes 

Distribués 

 الشبكات واألنظمة الموزعة
5 R 5 

BOUROUIS Abdelhabib 

 بوروٌس عبد الحبٌب

SM 

Chimie 
Chimie des Matériaux     

 كٌمٌاء المواد              
5 H 5 

BENBOUZID Mohammed 

 بن بوزٌد دمحم 

Physique 
Physique des semi-

conducteur et matériaux 
 النوالل والمواد أنصاف فٌزٌاء  

3 R 3 
AZIZI cherifa         

 شرٌفة عزٌزي

ST 

Hydraulique 

sciences hydraulique et 
développement durable  

علوم الري والتنمٌة         
 المستدامة

3 H 3 
MAROUF Nadir          

 معروف ندٌر

Génie Mécanique 
énergétique 3 

H 6 
Mameri Abdelbaki       

 construction 3 معمري عبد البالً

Electronique 
Matériaux 3 

H 6 
Lamamra Kheireddine  

 signaux et systèmes 3 لعمامرة خٌر الدٌن   

AUMV 
 

Architecture 
Architecture     

 هندسة معمارٌة 
6 R 6 

MAZOUZ Said  
 مزوز السعٌد

Gestion des 
techniques 
urbaines 

Sciences de la ville, de 
l’environnement et des 

territoires 

 علوم المدٌنة، البٌئة واأللالٌم

6 H 6 
CHOUAI Said 

 شواي السعٌد

STU 
 

Géographie et 
Aménagement 

du Territoire 

Villes et Territoires, 
Aménagement et 

durabilité     مدن وألالٌم ،تهٌئة
 واستدامة

6 H 6 
BOUSMAHA Ahmed    

 بوسماحة أحمد    

Géologie 
Géologie Dynamique 

Appliquée 

 جٌولوجٌا حٌوٌة تطبٌمٌة
6 R 6 

KHIARI Abdelkader   
 خٌاري عبد المادر

SV SNV 

Sciences 
biologiques 

Biologie et physiologie 
végétale        

 بٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا نباتٌة
3 

R 6 
KRIBAA Mohamed       

 Biologie et physiologie كرٌبع دمحم    
animale  

 بٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا حٌوانٌة   
3 

Biotechnologie 
Biotechnologie 

microbienne 
8 H 8 

ARHAB Rabah             
 أرهاب رابح

SHS 

SHS 
Sciences 
sociales 

Sociologie 

علم اجتماع تنمٌة وتسٌٌر الموارد 
 البشرٌة 

  sciences sociales 
 développement et gestion 

des ressources humaines 

6 H 6 
DENBRI LOTFI       

 دنبري لطفً

SHS 

Sciences de 
l’information et de 
la communication 

 إعالم جدٌد ولضاٌا المجتمع           
et Les nouveaux médias 

problématique de société 

3 R 3 
DEIF Linda 

 لٌندة ضٌف 

Sciences 
sociales- 

Psychologie 

Psychologie du travail et 
gestion des ressources 

humaines             علم النفس
 العمل وتسٌٌر الموارد البشرٌة

3 R 3 
BENZEROUAL Fatiha  

 بن زروال فتٌحة 

DSP 
Droit               

 "المانون العام"
 H 6 6 لانون البٌئة والتنمٌة المستدامة

AMARA  Naima      
 عمارة نعٌمة
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STAPS 
Activité physique 

et sportive 
éducative 

النشاط الرٌاضً المدرسً         
Activité sportive 

éducative 

3 

H 6 
GUELATI Yazid 

 لالتً ٌزٌد
تربٌة وعلم الحركة            

Education et motricité 
3 

LLE 
LANGUE 

ANGLAISE 
Langue Anglaise 

 ة انجلٌزٌةلغ
3 R 3 

MERROUCHE SARAH 
 مروش سارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1سطيف جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SPI 

ST 

Optique et 
Mécanique de 

Précision 

Mécanique Appliquée 

 مكانٌن تطبٌمٌة 
4 R 4 

DJEDDOU Ferhat 

 جدو فرحات 

Optique et Photonique 
 وضوئٌاتبصرٌات 

4 R 4 
DJABI Smail  

 جابً سماعٌل  

Génie des 
Procédés 

Matériaux Polymères 6 R 6 
BENACHOUR Djafer 

 بن عاشور جعفر 

Génie des 
Procédés 

Génie des Procédés 
Pharmaceutiques 

 هندسة الطرائك الصٌدالنٌة 
6 R 6 

ELKOLI MERBAH 
Meriem 

 الملً مرباح مرٌم 

Génie Civil 
Matériaux et Structures 

 مواد وبناء 
4 R 4 

KEBICH Khelifa 
 كبٌش خلٌفة 

SM 
Physique 

 

Radiophysique et Imagerie 
Biomédicale 

وتصوٌر بٌوطبًفٌزٌاء إشعاعٌة    
3 R 3 

KHARFI Faycal 
 خرفً فٌصل 

Atomes, Molécules Et 
Matière Condensée 

ومادة مكثفةذرات جزٌئات       
4 H 4 

HOUAMER Salim 
 حوامر سلٌم 

Physique Théorique 
 et Fondamentale 

وأساسٌةاء نظرٌة فٌزٌ  
3 R 3 

MAAMACHE Mustapha   

 معماش مصطفى

Physique et Génie 
Subatomiques  

 فٌزٌاء وهندسة نووٌة
3 R 3 

BOUCENNA Ahmed 

 بوسنة أحمد 

SPI 

MI 
Informatique 

Systèmes Informatiques 
Intelligents et 

Communicants 

األنظمة المعلوماتٌة الذكٌة  
 واالتصال

3 R 3 
ALIOUAT Zibouda 

 علٌوات زٌبودة 

Systèmes intelligent et 
Apprentissage Automatique 

وتعلم ألًأنظمة ذكٌة    
3 

H 6 
SAIDI Mohamed 

 سعٌدي دمحم 
Génie Logiciel et Interfaces 

Homme-Machine 

 هندسة البرمجٌات وواجهة اإلنسان 
اآللة المتطورة-  

3 

Mathématique 
Optimisation et Contrôle 

وتحكمأمثلٌة    
5 R 5 

ZITOUNI Rachid 
 زٌتونً رشٌد 

ST 

Génie des 
Procédés 

 

Génie Chimique 
كٌمائٌةهندسة   

6 R 6 
BOUTAHALA Mokhtar    

 بوتحالة مختار

Electrochimie des 
Matériaux 

 ءإلكترو كٌمٌا المواد

1+4 
فً إطار التعاون 

 والتبادل
H 

1+4 
فً إطار التعاون 

 والتبادل

ZERROUAL Larbi 
 زروال العربً 

Electronique 
Electronique et commande 

industrielles 

وتحكم صناعًإلكترونٌن   
4 H 4 

KRIM Fateh 
 كرٌم فاتح  

Optique et 
Mécanique de 

Précision 

Matériaux  
et Engineering 

8 R 8 
BOUAOUADJA 

Nourredine  

وعواجة نور الدٌنب  

STU Géologie 
Géoressources 

موارد جٌو  
4 H 4 

HADJI Riheb 
 حاجً رحاب 

SV 
 

SNV 
 

Sciences 
Biologiques 

 

Ecologie Animale 
 علم البٌئة الحٌوانً

3 R 3 
DJIRAR Nacer 

 جٌرار ناصر 

Microbiologie Générale 
  مٌكروبٌولوجٌا عامة 

6+2  
فً إطار التعاون 

 لتبادلوا
H 

6+2 
فً إطار التعاون 

 والتبادل

BOURICHE Hamama 
 بورٌش حمامة 

Sciences 
Agronomiques 

Amélioration de la 
Production Végétale 

 تحسٌن اإلنتاج النباتً 
6 H 6 

MEBARKIA Amar 
 مباركٌة عمار 

SHS SEGC 
Sciences 

Commerciales 
 تجارة دولٌة

Commerce International 
5 H 5 

GUETAF Lila 
 لطاف لٌلى  

ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
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 2سطيف جامعـة
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS 
 

LLA 

 دراسات أدبٌة
Littérature Moderne 
et Contemporaine    

 أدب حدٌث ومعاصر
3 R 3 

HIDAYA merzek  
 هداٌة مرزق  

 دراسات نمدٌة

Théorie Critique 
Contemporaine Et Analyse 

Du Discours     
النظرٌة النمدٌة المعاصرة وتحلٌل 

 الخطاب

3 R 3 
KAHLOUCHE Fatiha   

 كحلوش فتٌحة

 R 4 4 النمد العربً المدٌم
BOUMENDJEL 

Abdelmalek 
 بومنجل عبد المالن    

 R 3 3 المعجمٌة ولضاٌا الداللة دراسات لغوٌة
HEDNA Khaled 

 هدنة خالد   

LLE 

 اللغة االنجلٌزٌة
Didactiques 

 تعلٌمٌة   
5 H 5 

KESKES Said    
 كسكاس السعٌد

 غة الفرنسٌةالل

Didactiques 3 

H 9 
BOUDJAJA Mohamed   

 بوجاجة دمحم
Linguistiques 3 

Littérature 3 

SHS 
 

 علم النفس
Psychologie de la Santé 

    
 علم النفس الصحة

3 R 3 
BOUABDELAH Lahcene   

 بوعبد هللا لحسن

 علوم التربٌة
Education Spécialisée     

 ٌة المختصةالترب
3 R 3 

KHALED Abdessalam  
 خالد عبد السالم

 علم االجتماع

Sociologie Organisation et 
Travail       

 علم  االجتماع التنظٌم والعمل 
6 R 6 

MOKRANI Anouar    
 أنور ممرانً

Sociologie de la 
Communication et Travail 

Sociale     

لخدمة علم االجتماع االتصال وا
 االجتماعٌة

3 R 3 
NUICER Belkacem     

 نوٌصر بلماسم

Sociologie de l éducation 
       

 علم اجتماع التربٌة
3 R 3 

BOUKACHOUR 
Mohamed    بولشور دمحم 

 اإلعالم واالتصال
Publicité et Relations 

Publique     اإلشهار والعاللات
 العامة

3 R 3 
AOUADJ Samia 

 عواج سامٌة     

 التارٌخ واآلثار
Histoire Sociale de 

l’Algérie   
 التارٌخ االجتماعً للجزائر

3 R 3 
KAAOUANE Fares    

 كعوان فارس 

 الفلسفة

Philosophie Des Valeurs Et 
Epistémologie Des 

Sciences Humaines     

فلسفة المٌم وأبستمولوجٌا العلوم 
 اإلنسانٌة

3 R 3 
BELAGROUZE 
Abderazzek    
 بلعمروز عبد الرزاق

DSP الحموق 

Droit Pénal des Affaires  
 المانون الجنائً لألعمال   

3 R 3 
BELMAMI OMAR 

 بلمامً عمر  

Activité et Responsabilité 
Administrative     

 النشاط اإلداري والمسؤولٌة اإلدارٌة
3 R 3 

LACHHABE Djazzia     
 جازٌة لشهب صاش

justice constitutionnel et 
Contentieux Constitutionnel 

المضاء الدستوري والمنازعات      
 الدستورٌة

3 R 3 
KOUSSA Amar 

 كوسة عمار   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سكيكدة عـةجام

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SV SNV 
Sciences 

Biologiques 
Biologie Et Environnement 3 R 3 METLAOUI Sofia 

SHS SEGC 

Sciences 

Financières Et 

Comptabilité 
 R 3 MEZIANI Noureddine 3 ومحاسبة مالٌة

Sciences De 

Gestion 
 R 3 KOURTEL Farid 3 إدارة الموارد البشرٌة
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Sciences 

Economiques 
 R 3 MEKIMEH Sabri 3 التصاد التنمٌة المستدامة

SHS 

Sciences 

Sociales 
Sociologie De Développement 3 R 3 GUIRA Smain 

Psychologie 

Approche Par Compétences Et 

Par Projet Dans La Formation 

Des Enseignants ; Formation 

Adaptée Au Contexte 

Socioéconomique, 

3 R 3 KHELAIFIA Nacira 

Communication 
Information Et 

Communication 
6 H 6 BENZEROUK jamel 

LLA 
Études 

Linguistiques 4 البالغة واألسلوبٌة H 4 HMIOUDA Aboud 

SPI 

SM 

Chimie Chimie Des Matériaux 3 R 3 HALADJA sabrina 

Génie Des 

Procédés 
Génie De L’environnement 3 R 3 DJAZI Fayçal 

Génie Civil Sols Et Structures 3 R 3 BOUZIANE Salah 

ST 

Génie Civil 

Diagnostique Et Traitement 

Des Pathologies De La 

Construction 
4 H 4 MESSAOUDI Karima 

Electrotechnique Electrotechnique 4 H 4 MORDJAOUI Mourad 

Automatique 
Automatique Et 

Informatique Industrielle 
5 R 5 MEHENNAOUI Lamine 

MI Mathématiques Mathématiques 3 R 3 GUESMIA Amar 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سوق أىراس جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS SEGC 

 H 6 6 تصاد بنكً ومؤسسات مالٌةال علـوم التصادٌة
 فاطمة الزهراء رلاٌمٌة

Fatma Zohra REGAIGUIA 

 علوم التسٌٌر
Management 
International 

4 H 4 
 فوزٌة بوعشة

Fouzia BOUACHA 

 علوم اإلعالم واإلتصال
 إتصال مؤسساتً

Communication 
institutionnelle 

3 R 3 
 نواري أمال

NOUARI Amel 

SPI 

MI 6 رٌاضٌات ٌاضٌاتر H 6 
 عبد المادر دهٌسً

Abdelkader DHISSI 

ST 

Electromécanique Electromécanique 3 H 3 
 بن شوٌة نجم الدٌن

Nedjem Eddine 
BENCHOUIA 

Automatique 
Signal et Commande 

 اشارة و تحكم
3 R 3 

 كرد ٌحً
KOURD Yahia 

SV SNV 
Sciences 

Biologiques 
Biologique et Physiologie 

Végétale 
4 H 4 

 نبٌهة بلحسن
Nabiha BELAHCENE 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تبسة جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS 
 

SHS 
 

Histoire 
          تارٌخ معاصر

Histoire Moderne 
3 H 3 

 CHELALI عبد الوهاب شاللً
ABD ELOUAHAB 

Sciences de 
L’information et 
Communication 

 H 5 5 إعالم واتصال
 علً سلطانً

ALI SOLTANI 

Sciences 
Humaines - 

Bibliothéconomie 

إدارة وتسٌٌر المكتبات ومراكز 
 المعلومات

5 H 5 
  أكرم بوطورة

AKREM BOUTORA 

Sciences Sociales - 
Sciences de 
L'éducation 

     علم اجتماع التربٌة
Sociologie D’éducation 

5 H 5 
  خضرة بران

KHADHRA BARAK 

Sociologie 
    علم االجتماع السٌاسً

Sociologie Politiques 
5 H 5 

  صوالحٌة منٌر
soualhia mounir 

Sciences 
Sociales 

       علم االجتماع التنمٌة
Sociologie et 

Développement 

3 R 3 
       خالد حامد

KHALED HAMED 
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Sciences de 
L’information et 
Communication 

   بلخٌريرضوان   R 3 3 اإلعالم واالتصال فً التنظٌمات
REDHOUANE BELKHIRI 

Sciences 
Sociales 

   أنثروبولوجٌا
 Anthropologie 

3 R 3 
   برولً وسٌلة

BROUGUI WACILA 

SV SNV 

 
Sciences 

Biologiques 
 

Toxicologie Cellulaire 5 R 5 
   روابحً رشٌد

Rachid ROUABHI 

Physiologie Animale 
Appliquée à la Santé et 

L’environnement 
3 R 3 

  وزٌةفتٌن جبار 
 TINE-DJEBBAR 

Fouzia 

SPI 
 

STU Géologie 

Environnement 
Sédimentaire 

3 

H 9 
     ضفافلٌة نبٌل

DEFAFLIA Nabil Géologie De L’ingénieur 3 

Hydrogéologie Appliquée 3 

MI 

Informatique 
Système D’information 

Coopérative 
3 H 3 لعور دمحم رضا  

Laouar Mohamed Ridda 

Mathématiques 
Analyse Fonctionnelle 

Appliquée 
4 H 4 مسعودان هادٌة 

Informatique 
Réseaux Et Systèmes 

Multimédias 
3 R 3 دردور مخلوف  

Dardour Makhlouf 

ST Génie Civil 
Structures Et Matériaux 

Avancés 
5 H 5 

  الهادي حركاتً
Harkati el-Haddi 

SHS 

LLA 

Etudes Littéraires 3 أدب عربً حدٌث R 3 
      لزهر فارس

Lazhar faress 

Etudes 
Linguistiques 

Linguistiques Appliquées 
 لسانٌات تطبٌمٌة

3 R 3 
BERBEGUE Rabiaa 

 برباق ربٌعة

 H 3 3 علوم اللسان
FATOUMA LAHMADI 

 فطومة لحمادي

DSP Droit 

 لانون عام 
    Droit Publique 

3 R 3 
    عمار بوضٌاف 

AMMAR BOUDIAF 

Droit Pénal Economique 
 لانون جنائً التصادي

3 R 3 
DALOUL TAHER 

 دلول الطاهر

Droit Privé 
 لانون خاص

3 H 3 
Lakhdari Abd El Hak 

 لخذاري عبد الحك

SEGC 

Sciences 
Economiques 

Financement De 
Développement 

 تموٌل التنمٌة
3 R 3 

Louafi Tayeb 
 الوافً الطٌب

Sciences 
Commerciales 

  تسوٌك
Marketting 

8 H 8 
  منصف مٌماوٌب 

MONCEF megaouib 
Sciences 

Financières et 
Comptabilité 

        مالٌة المؤسسة
Finance De L'entreprise 

3 H 3 ًزرزور براهم 

Sciences De 
Gestion 

      إدارة أعمال
 Management  

8 H 8 
  عمر جنٌنة

AMOR Djenina 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برج بوعريريج جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS SEGC 

Sciences de 
gestion 

Management et 
Economie Appliquée 

 مانجمنت والتصاد تطبٌمً
3 R 3 

Berkane Youcef 
 بركان ٌوسف

Sciences 
financières et 
comptabilité 

Comptabilité et finance 
d’entreprise 

 محاسبة و مالٌة المؤسسة
3 H 3 

AGGOUN Abdeslem 
 عمون عبد  السالم 

Sciences 
économique 

Financement et 
investissement local 

 تموٌل و استثمار محلً
3 H 3 

Benmansour Moussa 
 بن منصور موسى

SPI MI 

Informatique 
Informatique 

 إعالم آلً
4 H 4 

Nouioua Farid 
 نوٌوة فرٌد

Mathématiques 
Mathématiques 

appliquées 
 رٌاضٌات تطبٌمٌة

4 H 4 
Rahmoune Azedine 

 رحمون عز الدٌن

SHS 
LLA Etudes critique 

Critique et Etudes 
littéraires 

 النمد والدراسات األدبٌة
3 R 3 

Ben Kheuya Rabeh 
 رابح بن خوٌة

DSP Droit 

Droit public 
 عام  لانون 

3 
H 6 

  Fercha  kamel 
 فرشة كمال

   
Droit privé 
 لانون خاص

3 

SV SNV 
Sciences 

Biologiques 
Biochimie 
 كٌمٌاء حٌوٌة

6 R 6 
Boumerfeg Sabah 

 بومرفك صباح
ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ  ـ
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 المركـز الجامعـي لميمـة
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS 

LLA Etudes Littéraires 

 أدب عربً حدٌث ومعاصر
Littérature Arabe 

Moderne  
et Contemporaine  

3 R 3 
 رابح األطرش

Rabah LATRECHE  

SEGC 
Sciences de 

Gestion 
 إدارة مالٌة

Management Financier 
8 H 8 

Masbah HARRAG        
 مصباح حراق            

SPI MI Mathématiques 
 رٌاضٌات وتطبٌمات

Mathématiques et 
Applications  

3 R 3 
 نصر الدٌن حمري

Nasr-ddine HAMRI 

SV SNV 
Sciences 

Biologiques 

 التنوع الحٌوي فً األوساط الطبٌعٌة
Biodiversité dans les 

Milieux Naturels  

3 R 3 
 عبد الوهاب ٌحً

Abdelouhab YAHIA      
    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمدرسة الوطنية المتعّددة الّتقنيـات بقسنطينـةا

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SPI 

SM Physique 
Physique des Matériaux 

 فٌزٌاء المواد
4 H 4 

HAMANA Djamel         
 حمانة جمال

ST 
Génie des 
procédés 

Génie de l'environnement  
 هندسة المحٌط

3 

H 6 
SAOULI Ouacil  

 Génie pharmaceutique صاولً وسٌل
 هندسة صٌدالنٌة

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مدرسـة الوطنيـة العميـا لممناجـم والمعـادنال

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SPI ST 

Génie Minier 
 

   هندسة المناجم
Génie Minier  

3 R 3 Kamel OMRACI  

 علوم وهندسة
Sciences et génie 

des matériaux  
Métallurgie 3 R 3 CHADLI Hacene 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أدرار جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS 

DSP Droit 

 4 المانون الجزائً اإلداري 
H 8 YAMA Brahim 

 4 حموق وحرٌات

Droit des Affaires 3 R 3 AZOUA Abdelkader 

Droit Pénal 3 R 3 BAKHOUYA Driss 

Droit prive Approfondi 3 R 3 BAHAMAOUI Cherif 

Droit Public Approfondi 3 R 3 
GHAITAOUI 
Abdelkader 

LLA 
Etudes 

Linguistiques 

 3 لسانٌات عامة
H 6 KHELIFI Abdelhak 

 3 لسانٌات الخطاب

LLE Anglais 
Linguistique  3 

H 6 MAHIEDDINE Rachid 
Didactique 3 

SEGC 

Sciences 
Economiques 

Monnaie et Finances 3 R 3 YOUSFAT Ali 

Sciences 
Financières Et 
Comptabilité 

Finance et Comptabilité 3 R 3 BOUKAR Abdelaziz 

Audit et contrôle de 
gestion  

3 
H 6 BOUAZZA Abdelkader 

Finance d'Entreprise 3 

Sciences De 
Gestion 

Management  3 
H 6 SAOUS Cheikh 

Entreprenariat 3 

SHS SHS 
Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l'Organisation et de 

Travail 

3 R 3 BOUKMICH Laala 
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Sciences 
Islamiques - 

Oussoul Eddine 
Kitab Wa Sunnah 3 R 3 DEFROUR Rabah 

Sciences 
Islamiques - Charia 

Figh Wa Oussoulih 5 
H 9 

DJERRADI 
Mohammed Charia wakanoun 4 

Sciences 
Humaines - Histoire Histoire Contemporain 3 R 3 DJAAFRI Mebarek 

SPI 

SM Physique 
Génie d’Environnement 

et Sciences des 
Matériaux 

3 R 3 KALLOUM Slimane 

ST 
Electrotechnique Génie Electrique 3 H 3 HAMOUDA Messaoud 

Génie Civil Génie Civil 4 R 4 KHELAFI Hamid 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بشار جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SPI 

SM Physique 
Energie Solaire et 

Dispositifs 
Optoélectroniques  

3 R 3 DAOUDI Mebarka 

MI Informatique Informatique  4 H 4 DENNAI Abdeslem 

ST 

Télécommunications 
Traitement de 

l'Information et Télécom  
3 R 3 

BELADGHAM 
Mohamed 

Electrotechnique 
Electronique de 

Puissance  
3 R 3 TEDJINI Hamza 

Génie Mécanique Génie Mécanique  6 H 6 BENZEGAOU Ali 

Génie Civil 
Géomatériaux des 

Milieux Arides  
4 R 4 BERGA Abdelmadjid 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معسكر جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes 

Responsable 

SHS 

LLE 
Didactique de La 
langue Anglaise 

(DLA) 
Langue Anglaise  6 H 6 Yahiaoui Habib 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

Finances d'Entreprise  3 R 3 GHRISSI LARBI 

 Institutions et Economie 
Publique  

3 R 3 MOKHTARI Fayçal  

Economie Internationale 
et Développement  

3 R 3 TCHIKO Faouzi  

Gestion et 
Développement des 

Ressources Humaines  

3 R 3 TABETI Habib 

SPI 

ST 

Génie des 
Procédés 

Chimie 3 R 3 
BENYOUCEF 

Abdelghani 

Electrotechnique 
Electrotechnique,  
« Haute Tension, 

Réseaux Electriques » 
3 R 3 BENMIMOUN Youcef 

SM Physique 
 Matériaux pour  les  
Energies  Nouvelles 

3 R 3 SAHNOUN  Mohamed 

MI 

Mathématiques  Analyse Mathématique 3 R 3 BENMERIEME Khaled 

Informatique Informatique 6 H 6 MEFTAH Boudjelal  

SV SNV 

Sciences 
Agronomiques 

Production Végétale et 
Protection des Végétaux  

9 H 9 BELABID Lakhdar 

Sciences 
Alimentaires 

Nutrition et Pathologie 4 H 4 BENARBA Bachir 

Sciences 
Biologiques 

valorisation des 
substances naturelles 

6 R 6 MEDDAH Boumediene 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مستغانم جامعـة
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre 
de postes 
par option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 

SEGC 
Sciences 

Économiques 
Économie 

Internationale 
3 R 3 

BENCHIKH 
Nasreddine 

STAPS 

Entrainement 
Sportif 

Préparation Physique et 
Sportive 

6 H 6 
HADJER KHERANE 

Mohamed 

Activité Physique 
Sportive Adapté 

Activité Physique et 
Sportive Adaptée et 

Santé 

5 H 5 BENZIDANE Hocine 

LLE Anglais 
Linguistique Appliquée et 
Nouvelles Technologies 

6 H 6 SARNOU Hanane 

LLA 

Études Critiques 
Critique Moderne et 

Contemporaine 
8  H  8 BOUZID Nadjet 

Études Littéraires 
Études Littéraires 

Comparatif 
8 H 8 MAKROUM Said 

ARTS 

Arts Visuels 
Arts appliqués 6 R 6 GUEDJAL Nadia 

 R 5 KAHLI Amara 5 الحمالٌات البصرٌة الفنٌة 

Arts du Spectacle 
Techniques de 

Réception dans Les 
Arts du spectacle  

6 R 6 HIFRI Nawel  

SHS 

 
 

Sciences Humaines- 
Sciences de 

l'Information et de la 
Communication 

Nouvelles Technologies 
Audio-Visuel  

5 H 5 LAARBI Bouamama 

Sciences Sociales - 
Philosophie 

Philosophie 6 H 6 
BENDJEDIA 

Mohamed 

Droit  ً5 المانون الدولً الجنائ H 5 ABBASA Tahar 

SPI 

MI Mathématiques  

R O et aide à la 
décision 

6 H 6 BOUAGADA Djilali 

Analyse Fonctionnelle 5 R 5 BELAIDI Benharrat 

ST Génie Électrique 

Électronique des 
Systèmes Embarqués 
Énergie Renouvelable 
en Électrotechnique  

6 R 6 BEKKOUCH Benaissa 

AUMV Architecture 
Patrimoine Et Projet 

Urbain 
6 H 6 

KADI Sid El Mahi 
Lamine 

SV SNV 

Sciences 
Biologiques 

Eau et Environnement 3 R 3 
REGUIEG Yssaad 

Houcine 

Sciences 
Agronomiques 

Production et 
Biotechnologie Animales 

5 R 5 HOMRANI Abdelkader 

Système de Production 
Agroécologique 

5 H 5 
BENKHELIFA 
Mohammed 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1رانـــوى جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SPI 

SM 

Physique 

Nanomatériaux, Nano-Objet et 
Energétique  

3 R 3 
GHAMNIA 
Mostefa 

Propriétés optiques 
et électroniques des nouveaux 

matériaux organiques et 
inorganiques 

3 R 3 CHAHED Larbi 

Chimie 

Chimie des Matériaux 5  

H 20 
HAMADOUCHE 

MOHAMMED 

Chimie Organique et 
Environnement 

5 

Chimie Physique 5 

Chimie Verte 5 

MI Informatique 

Informatique Décisionnelle et 
Système à Grande Echelle 

5  

H 15 
BOUAMRANE 

Karim 

Informatique et technologies de 
l’information 

3 

Système Informatiques et 
Réseaux 

3 
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Ingénierie des Systèmes 
Embarqués et Parallélisme 

4 

Mathématiques 

Mathématiques et 
Applications   

3 R 3 
BELGHABA 

Kacem  

Mathématiques Pures et 
Appliquées  

3 R 3 
SENOUSSAOUI 
Abderrahmane 

ST 
Optique et Mécanique 

de Précision 
Optométrie   3 R 3 KAIL Fatiha 

SV SNV 

Sciences 
Alimentaires 

Nutrition et Pathologies   5 

H 8 
 BOUALGA 

Ahmed 
Physiologie de la Nutrition et 

Santé 
3 

Sciences 
Biologiques 

Biochimie Appliquée   3 R 3 
KHAROUBI 

Omar 

SHS 

LLE Traduction 
-ترجمة وترجمة فورٌة عربً فرنسً

 إنجلٌزي
 18 H 18 

TOUHAMI 
Ouissem 

LLA 

Etudes 
Linguistiques 

 مطهري أحمد R 3 3  علم اللغة الوظٌفً 

 مطهري صفٌة R 3  3 المستوٌات اللسانٌة  الداللة فً

Etudes Littéraires 

 5  األدب العربً
H 10 بن سعٌد دمحم 

 5 األدب العربً الحدٌث والمعاصر

 برونة دمحم R 3 3  دراسات أسلوبٌة 

ARTS Arts du Spectacle Mise En Scène Et Actor   4 H 4 منصوري لخضر 

SHS 

Sciences Islamiques-
Langue Arabe et 

Civilisation Islamique 
 لعباسً دمحم R 3 3  التارٌخ والحضارة اإلسالمٌة 

Sciences Islamiques-
Langue Arabe et 

Civilisation Islamique 
 الغفار بن نعمٌة عبد R 3 3 الدراسات المرآنٌة

Sciences 
Islamiques Charia 

  5 فمه وأصول  
H 10  ًالهواريٌوس 

 5 شرٌعة وحموق

 لخضاري لخضر R 3  3 مماصد الشرٌعة  

Sciences Islamiques-
Langue Arabe et 

Civilisation Islamique 

 3 تارٌخ وحضارة إسالمٌة
H 6 بن نعمٌة عبدالمجٌد 

 3 لغة عربٌة ودراسات لرآنٌة

SHS SHS 

Sciences Humaines  
Histoire 

 حمدادو بن عمر R 3 3  ث ومعاصرتارٌخ حدٌ

 4 ارٌخ عام: لدٌمت

H 10 العمون أم الخٌر 
 2 ارٌخ عام: وسٌطت

 2 ارٌخ عام: حدٌث ت

 2 معاصر ارٌخ عام:ت

Sciences Humaines 
Bibliothéconomie 

Management de l’information, de 
la documentation et des archives  

3  R 3 المادر اإلله عبد عبد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2وىـــران جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 

SEGC 

Sciences 
Economiques 

Analyse Economique 
 et Economie 
Internationale 

3 R 3 KENNICHE Mohamed 

Sciences de 
Gestion 

Economie Appliquée 3 R 3 
AIT HABBOUCHE 
MIHOUB Ouahiba 

Stratégie Marketinget 
Développement 

Concurrentiel des Firmes 
3 R 3 

REGUIG ISSAAD 
Driss 

Management et Stratégie 
des Entreprises 

3 R 3 BENCHIKH Houari 

SHS 

Sciences 
Sociales 

Philosophie 
 

 رزلً بن عومر R 3 3 فلسفة إسالمٌة وحضارة معاصرة

 6 الفلسفة العامة
H 12 بهادي منٌر 

 6 ومعاصرة حدٌثة فلسفة غربٌة

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 العاٌدي عبد الكرٌم R 3 3 سوسٌولوجٌة اإلجرام

 موالي حاج مراد R 3 3 علم االجتماع العمل والتنظٌم

 لمجع عبد المادر R 3 3 انثروبولوجٌا حضرٌة

Sciences 
Sociales - 

Psychologie 

 غرٌب العربً R 3 3 علم النفس المدرسً

Psychologie Clinique :  
Option : Psychologie du 

Développement et Clinique 
Infanto-juvénile 

3 R 3 معتصم مٌمونً بدرة 
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Sciences Sociales - 
Sciences de 
l'Education 

 هاشمً أحمد R 3 3 علم النفس وعلوم التربٌة

SHS 

LLE 

Espagnol 
Langue, Culture et 

Communication 
6 H 6 DERRAR Abdelkhalek 

Allemand Didactique 3 R 3 SEDDIKI Aoussine 

Anglais 

didactique de l'anglais 
de spécialité 

3 R 3 ZITOUNI Mimouna 

Sciences du langage et 
Didactique de l'anglais 

6 R 6 YACINE Rachida 

Français Sciences du langage 4 R 4 
CHALI LALAOUI 

Fatima Zohra 

DSP Droit 

 زعنونفتٌحة H 4 4 الطبً المانون

 ولانون للعمود الممارن المانون
 االستهالن

3 R 3 ناصرفتٌحة 

SPI 
STU 

Géologie 
 
 

Géologie de Milieux Marins 
 

et Continentaux : 
Stratigraphie, Intégrée, 

Chronologie et Dynamique 
Paléo-Environnement 

3 R 3 BESSEDDIK Mostafa 

Climat-Ressources en Eau-
Environnement 

3 R 3 
HASSANI MOULAY 

Idriss 

Géographie 

Géographie et 
Aménagement des 

Territoires 
8 H 8 SOUIAH Sid Ahmed 

Villes et Territoires 3 R 3 
MAACHOU Hadj 

Mohammed 

ST Electromécanique Electromécanique 3 R 3 NOUREDDINE Rachid 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سعيدة جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 

SHS 
Sciences 
Sociales - 

Philosophie  

Sciences Sociales - 
Philosophie 

4 H 4 HAFIANE Mohamed  

DSP 

Droit 

Droit International 
 et Relations Internationales 

3 R 3 
ASWAAD Mohamed 

Amine 

 H 3 3 لانون العمل والمؤسسات
BOUKLI HACENE 

Chakib  

Sciences 
Politiques 

Politiques Générales 
Locales 

3 R 3 ZIDANE Djamel 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
Economie Quantitative 3 R 3 SOUAR Youcef  

SPI 

SM Chimie  
Chimie pour 

l'Environnement 
4 H 4 KAID M'hamed 

ST 

Génie Civil 
Structures et géo-

matériaux en génie civil 
3 R 3 YEGHNIM Reda  

Electrotechnique 
Gestion et contrôle des 
systèmes électriques 

3 R 3 BOUMEDIENE Larbi 

MI 

Mathématiques 

Géométrie et Equations 
Différentielles 

3 
H 6 

GUENDOUZI 
 Toufik 

Probabilités et statistique 3 

Informatique  Informatique 4 H 4 
HAMOU Reda 

Mohamed 

SV SNV 
Sciences 

Biologiques 
Biochimie et Toxicologie 

Expérimentale 
3 R 3 SLIMANI Miloud 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عباسسيدي بم جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS ARTS Arts du Spectacle 
Critiques 

Cinématographiques  
et Audio Visuelle  

6 H 6 
BOUKHAMOUCHA 

Ilyes 
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DSP Droit 

 6 المانون المضائً
H 12 

KACEM El Aid 
Abdelkader 6 المانون العام المعمك 

 R 3 KARIM Karima 3 لانون األعمال

 R 3 BOURAS Nadjia 3 المانون العماري

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

Marketing des Services  6 H 6 SALAH Elyes 

Sciences de 
Gestion 

Management International  3 R 3 SAHRAOUI Benchiha 

Finances et Monnaie 3 R 3 KADRI Alaeddine 

Management 6 H 6 BENDAIDA Houari 

Sciences 
Financier  

et comptabilité  

Comptabilité, Contrôle 
et Audit  

6 H 6 BACHOUNDA Rafik 

Sciences 
Economiques 

Economie Monétaire  
et Banquière 

6 H 6 MEBARKI Samra 

SHS 
Sciences 

Humaines - 
Histoire 

تارٌخ وحضارة الغرب االسالمً 
 فً العصر الوسٌط

4 H 4 BELARBI Khaled 

SHS 

 
LLA 
 

Etudes Critiques 10  نمد ومناهج H 10 MANSOURI Mostapha 

Etudes 
Linguistiques 

اللسانٌات التطبٌمٌة وتعلٌمٌة اللغة 
 العربٌة 

3 R 3 OULHASSI Najida 

Linguistique Arabe   6 H 6 BELBACHIR Lahcene 

LLA Etudes Littéraires 
Littérature Comparée et 

Mondiale  
5 H 5 BOUDJEMAA Amara 

SPI ST 

Génie Civil 
Géotechnique  3  

H 6 
BENRAHOU Kouider 

Halim Structures  3 

Travaux Publics 
Voies et Ouvrages 

d'Arts 
6  H 6 

BACHIR BOUIADJRA 
Mohamed  

Electrotechnique 
Réseaux Electriques  11  

H 15 BRAHAMI Mostéfa  
Commande Electrique  4 

Electronique  

Electronique des 
Systèmes Embarqués  

8  
H 16 ABID Hamza 

Microélectronique  8 

Génie Mécanique 
Mécanique des 

Matériaux  
 3 R 3 SERIER Boualem 

SPI 

SM 

physique 
Physique Energétique et 
Sciences des Matériaux   

3 R 3 HEIRECHE Houari 

Chimie 
Chimie des Matériaux 3 

H 6 MIMANNE Goussem 
Chimie Macromoléculaire 3 

Physique 

Physique De La Matière 
Condensé 

3 

H 21 ZAOUI Ali 

Physique Appliquée 3 

Physique Des 
Rayonnements 

3 

Nano-Physique 3 

Physique Appliquée : 
Physique Et Application 
Des Semi-Conducteurs 

Et Composants 

3 

Physique 
Computationnelle 

3 

Physique Des Matériaux 3 

MI 

Mathématiques 

Probabilité Et 
Statistique Appliquées  

6 R 6 BENAISSA Samir 

Analyse Mathématique 
Et Applications  

6 H 6 
BENCHOHRA 

Mouffak 

Informatique 

Technologies Des 
Réseaux Sans Fil 

3 R 3 
BOUKLI HACENE 

Sofiane  

Technologie De 
l'Information  

5 H 5 ELBERRICHI Zakaria 

SV SNV 

Sciences 
Biologiques 

Biochimie Appliquée  6 H 6 MEZIANI Samira 

Biotoxicologie Et Santé 
Publique  

3 R 3 
DEMMOUCHE 

Abbassia 

Ecologie-
Environnement 

Biodiversité Et Ecologie 
Végétales 

4 H 4 Latreche Ali 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تيارت جامعـة
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 

DSP Droit 

 H 5 CHAMI Ahmed 5 لانون األسرة الممارن

Droit Privé 3 R 3 ADJALI Bekhaled 

Contrats Civils et 
Commerciaux 

3 R 3 MEGUENNI Benamar 

Droit Public  3 R 3 MEBTOUCHE El Hadj 

Droit de 
l’Environnement  

3 R 3 BOUSMAHA Cheikh 

LLA 

Etudes Littéraires 
La Pétique Arabe entre 

l'Authencité et la 
Modernité 

3 R 3 CHERIFI Fatima 

Etudes 
Linguistiques 

Etudes Linguistiques 3 R 3 ARABI Ahmed 

Didactique de la Langue 
Arabe 

3 R 3 BOUHADI Abed 

Etudes Critiques 

La Critique Ancienne 
dans le Maghreb Arabe 

et l'Andalousie 

3 R 3 DAOUD Mhamed 

Etudes Rhétoriques 3 R 3 
KERRACHE Ben 

Khaoula 

Les Courants de la Critique 
Contemporaine en Algérie 

3 R 3 KEBRIT Ali 

La Pragmatique et 
l'Analyse du Discours 

3 R 3 
MEKIKA Mohamed 

Djaouad 

SHS SHS 
Sciences 

Humaines - 
Histoire 

Histoire et Civilisation 
du Maghreb Islamique 

3 R 3 CHARAF Abdelhak 

العاللات بٌن ضفتً البحر 
المتوسط الغربً فً الفترة الحدٌثة 

 والمعاصرة

5  H 5  BELIL Mohamed 

SPI 
SM Physique 

Physique de la matière 
condensé 

5 H 5 BOUAZA Amar 

ST Génie Mécanique Energétique 3 H 3 KARAS Abdelkader 

SV SNV 

Sciences 
Agronomiques 

Protection de 
l'Agroenvironnement 

Sciences du sol 
6 H 6 

ADAMOU-
DJERBAOUI Malika 

Sciences 
Biologiques 

Biotechnologie 
Alimentaire 

3 R 3 DOUKANI Koula 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تممسان جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SPI 

SM 

Chimie 

Chimie Théorique 
 et Computationnelle 

3 
H 6 NEGADI Latifa 

Chimie Physique 3 

Chimie Appliquée  7 R 7 
CHOUKCHOU-

BRAHAM Abderrahim 

Chimie Inorganique et 
Environnement  

 3 R 3 MOKHTARI Malika 

Physique 

Matériaux et Composites  3 

H 9 MERAD Abdelkrim 

Physique 
Computationnelle 

3 

Physique de la Matière 
Condensée et des Semi-

conducteurs 
3 

MI 

Mathématiques  

 Mathématiques 
Appliquées à La Biologie  

3 
H 6 

BOUGUIMA SIDI 
MOHAMMED 

Probabilités Statistiques 3 

Informatique 

Ingénierie des Systèmes 
d’Information et de 

Connaissances et Aide à 
la Décision  

6 

H 10 CHIKH Azeddine 

Informatique Distribuée 
et Réseaux   

4 
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AUMV Architecture Architecture   4 H 4 DJEDID Abdelkader 

ST Hydraulique 

Sciences et Technologies 
Hydrauliques  

4 

H 8 
MEGNOUNIF 
Abdesselam 

Management des 
Systèmes des Ressources 

en Eau 
4 

SPI ST 

Automatique Automatique  3 R 3 
HADJ ABDELKADER 

Mohammed Amine 

Génie Industriel 
Génie Industriel & 

Productique  
3 R 3 GHOMRI Latifa 

Génie Mécanique 
Energétique et 

Thermique Appliquée  
3 R 3 

KORTI Abdel Illah 
Nabil 

Télécommunications 

Systèmes et Réseaux 
de Télécommunications  

3 R 3 KAMECHE Samir 

Communications et 
Réseaux Sans Fil 

2 

R 4 
BENDIMERAD Fethi 

Tarik Signaux et Systèmes 
de Télécommunications 

2 

Génie Civil 

Matériaux en Génie 
Civil 

3 

H 6 GHOMARI Fouad 
Construction Métallique 

et Mixte 
3 

Génie Biomédical 

Informatique Biomédicale 3 

R 12 
BESSAID 

ABDELHAFID 

Imagerie Médicale 3 

Télémédecine 3 

Instrumentation 
Biomédicale 

3 

SV SNV 

Sciences 
Agronomiques 

Agro-Ecologie 3 H 3 
GHEZLAOUI Sidi-
Mohammed Baha-

Eddine 

Foresterie  3 R 3 
MEDJAHDI 
Boumediene 

Sciences 
Biologiques 

Physiologie et Biochimie 
de la Nutrition 

3 R 3 MERZOUK Hafida 

Nutrition et Santé  4 R 4 
BEKHECHI 
Chahrazed  

Biochimie Appliquée  3 R 3 
BOUCHERIT-
OTMANI Zahia 

Immunologie Appliquée  3 R 3 ARIBI Mourad  

Sciences 
Biologiques 

Biologie Moléculaire   3 R 3 
Dali youcef née Sahi 

Majda  

Ecologie Animale 3 R 3 MESLI LOTFI  

Génétique Applique  3 R 3 
GAOUAR Semir 
Bechir Suheil  

Microbiologie 5 R 5 HASSAINE Hafida 

SHS 
 

SEGC 

Sciences 
Economiques 

Comptabilité Financière 
Et Audit Financier  

3 H 3 
BENLADGHEMF 

Fethi  

Economie Appliquée   3 R 3 BETTAHAR Samir  

Ingénierie économique 
et entreprise  

3  R 3 
MALIKI Samir Baha-

Eddine  

Sciences 
Commerciales 

Management Marketing 
Finance et Commerce 

International  
4 H 4 DJENNAS Mustapha  

Banques et Assurances  3 R 3 
TAOULI MUSTAPHA 

KAMEL  

Econométrie Financière  3 R 3 
BOUTELDJA 

ABDELNACER  

Sciences de Gestion 
Management et 
Gouvernance 
d’Entreprises  

3 R 3 CHELIL Abdellatif  

DSP Droit 

Droit Juridique  4 

H 20 BENOSMAN Djamel Droit Maritime et des 
Transports 

4 

Droit Publique 4 



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   368

 

 

Economique   

Droit Publique 
Approfondi 

4 

Droit Publique 
International 

4 

DSP 

Droit 
Droit Privé  3 R 3 TECHOUAR Djilali 

Droit des Contrats  3 R 3 DENNOUNI Hadjira  

Sciences  
Politiques 

Politique Internationale  3 R 3 
AYAD Mohammed 

Samir  

 R 4 4 تنظٌم وإدارة المؤسسات 
TACHMA 

Boumediene  

 
Etudes 

Linguistiques 

Phonétique Arabe et 
Niveaux d’étude 

linguistique  
3 R 3 

OUALI DADA 
Abdelhakim 

 
Linguistique et 

didactique du langage 
5 R 5 KHALDI Hichem 

LLA 

Etudes Littéraires 3  اللسانٌات التطبٌمٌة R 3 RETRI Mohammed 

Etudes Critiques   5 عاصرنمد حدٌث وم R 5 
BENAZZA 
Abdelkader 

األدب العربً الحدٌث 
 والمعاصر

 R 5 LARABI Lakhdar 5 األدب العربً الحدٌث والمعاصر

LLE 

Espagnol 
Communication 

Interculturelle et Littérature 
Hispaniques  

6 H 6 ZERROUKI Saliha 

Français 

Langues, Littératures et 
Pratiques d’Enseignement  

6 H 6 
SARI MOHAMMED 

Latifa 
Littérature, Linguistique 

Textuelle et Didactique de 
la Littérature   

3 R 3 BRAHMI Fatima 

LLE Anglais 

Comparative Literature  3 R 3 HADJOUI GHOUTI 
Didactics and Assessment 

in English Language 
Education  

6 R 6 
BENMOUSSAT 

SMAIL 

Sociolinguistics 3 R 3 DENDANE Zoubir 

ARTS 
Arts du Spectacle Critique Théâtrale 5 R 5 

TARCHAOUI 
BELHADJ 

Arts Visuels Arts Visuels  5 H 5 KHALDI Mohammed 

SHS 

Sciences Sociales 
Philosophie 

 H 5 ATTAR Ahmed 5 فلسفة عملٌة 

Sciences Sociales 
Anthropologie 

 H 3 ABDELLAOUI Linda 3 أنثروبولوجٌا اجتماعٌة وثمافٌة  

SHS 

Sciences Sociales  
Sociologie 

 R 3 HEDJAL Saoud 3 التنظٌمات والمدٌنة والمجتمع

Sciences Islamiques 
Oussoul Eddine 

 R 3 3  التفسٌر والدراسات المرآنٌة
BOULAKHRAS 

Karima 

Sciences Islamiques 
Charia 

 R 3 GUENDOUZ Mahi 3 وأصولهالفمه اإلسالمً 

Sciences Humaines 
Histoire 

 R 3 3 تارٌخ الحركات الوطنٌة المغاربٌة
DJILALI BELOUFA 

Abdelkader 

 R 3 3 ًتارٌخ الوسٌط المغرب اإلسالم
BENDAOUD 
Nasreddine 

 تارٌخ الجزائر المعاصر
 (5138-5691) 

6 H 6 
CHEBOUT Souad 

Yamina  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العموم والتكنولوجيا وىران جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SPI 
SM 

PHYSIQUE 

Physique et Technologie 
des Rayonnements 

 4 

H 16 
BELBACHIR Ahmed 

Hafid  

Capteurs et Technologie 
des Matériaux 

4 

Physique de la Matière 
Condensée 

3 

Physique Energétique 5 

Chimie 
Chimie Physique et 

Théorique Appliquée 
5 H 5 

TCHOUAR 
Noureddine 

ST Hydraulique Hydraulique 6 H 6 HAMMADI Larbi 
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Génie Maritime 

Architecture et 
Construction Navale 

5 

H 9 SEREIR Zouaoui Thermodynamique et 
 Propulsion Marine  
et Environnement 

4 

Télécommunications 
Cryptographie et 

Sécurité des Données 
4 R 4 ALI PACHA Adda 

Electronique  Vision et TIC 3 R 3 KECHE Mokhtar 

Génie Civil Génie Civil 5 H 5 
KERDAL Djamel  

el ddine 

SPI 

ST 

Génie Mécanique 
Risques En Mécaniques, 

Energie Et Développement 
Durable 

3 H 3 TEBBAL Mohammed 

Génie des Procédés 

Génie Des Matériaux 5 

H 30 
BENDRAOUA 

Abdelaziz 

Sciences De 
L'environnement Et 

Gestion Des Déchets 

5 

Génie Des Procédés Et 
De L'environnement 

5 

Sciences De 
L'environnement Et 

Application 
5 

Chimie De 
L'environnement 

5 

Chimie Des Matériaux 5 

MI 

Informatique 

Informatique   3 

H 6 
BENYETTOU 
Mohammed 

Technologie De 
l'Information 

3 

Mathématiques  Mathématiques 5 H 5 
RADJEF ep DOUAR 

sonia 

AUMV Architecture 
Architecture Et 

Patrimoine 
6 H 6 

MEGHFOUR 
KACEMI Malika 

SHS STAPS 
لنشاط البدنً والرٌاضً ا

 التربوي

 3 النشاط البدنً للفئات الخاصة

H 9 

 مهٌدي دمحم

 النشاط البدنً الرٌاضً للطفل
 والمراهك 

 لاسٌمً بشٌر 3

المماربة بالكفاءات فً التربٌة 
 والرٌاضٌة البدنٌة

 لوح هشام 3

SV SNV 
Sciences 

Biologiques 
Toxicologie 5 H 5 ZEMANI Fouzia 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشمف جامعـة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre 

de postes 
par option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 

DSP Droit Droit Comparé de la Famille  3 R 3 AMMARI Brahim 

STAPS 

Activités physique et 

Sportive Educative 

Recherche et Formation en 

Activités Physique et Sportive 

Scolaire  
3 R 3 

YAHIAOUI 

Mohamed 

Entrainement Sportif 
Biomécanique des Activités 

Physique et Sportive  
3 R 3 SBA Bouabdellah 

Administration et 

Gestion Sportive 

Sport et Management de 

l'Ethique à la Pratique  
3 R 3 AKKOUCHE Kamel 

LLE Langue Anglaise 

Littérature et Civilisation  3 
H 6 

KARA MOSTEFA 

Leila 
Littérature Générale et 

Comparée  
3 

LLA 
Etudes Littéraires 

Littérature arabe 

Contemporaine 

Littérature Algérienne 

Littérature Comparée et 

Mondiale  

8 H 8 ZEGOUDA Ismael 

Etudes Critiques 6 نمد ومناهج H 6 AMICHE Larbi 

SEGC 

Sciences Financières 

et Comptabilité  
Comptabilité et Fiscalité  6 H 6 

GOURINE Hadj 

Kouider 

Sciences 

Economiques 

Macro Econométrie 

Appliquée  
6 H 6 

BENSAFTA Kamel 

Malik 
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Sciences de 

Gestion 
Finances et Banque  8 H 8 ZIDANE Mohamed 

Sciences 

Commerciales 
L'administration Marketing  6 H 6 MEDJAHEDI Fateh 

SHS SHS 

Sciences Humaines 

- Histoire 
 H 5 KENDEL Djamel 5 تارٌخ الثورة الجزائرٌة

Sciences sociales - 

philosophie 
 H 5 MADKOUR Malika 5 فلسفة غربٌة حدٌثة ومعاصرة

SPI ST 

Génie Mécanique Mécanique et Energétique  6 R 6 
TAHAR ABBES 

Miloud 

Génie Civil 
Génie Parasismique et Géo-

Environnement  
6 R 6 HARICHANE Zamila 

Electrotechnique Commande électrique   3 H 3 BOUNADJA Mohamed 

Génie des Procédés Génie chimique 6 H 6 BENSEBIA Bensaber 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عين تيموشنتالمركز الجامعي 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SPI 

SM Chimie 
Chimie Organique et 

Macromolécules  
6 H 6 Dr BELARBI Lahcen 

ST Génie Mécanique 
Mécanique  4  

H 7 
Dr AMIRAT 

Mohamed Energétique 3 

 
SEGC 

Sciences 

Economiques 

Finance et Gestion des 

Affaires  
3 R 3 Dr BENDOB Ali 

SHS 

Sciences de Gestion Management  3  H 3 Dr BENYAMINA Kheira 

LLA 
Etudes 

Linguistiques 
Linguistique Générale  3 R 3 Dr KHATIR Aissa 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غميزان المركز الجامعي

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS LLA 
Etudes 

Linguistiques 
 ابراهٌمً بوداود R 3 3 لسانٌات عربٌة ممارنة  

SPI ST 

Automatique Automatique  3  H 3 ٌسعد بن ٌسعد 

Génie Mécanique 
Génie des matériaux 3 

H 6  نورالدٌنمحمودي 
énergétique 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المركز الجامعي تيسمسيمت

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

 
LLA 

Etudes 
Linguistiques 

 بن فرٌحة الجٌاللً  R 3 3 صوتٌات عربٌة

 Etudes Littéraires 3 مدٌماألدب العربً ال R 3 مرسً رشٌد 

 SEGC Sciences de Gestion 6 إدارة أعمال H 6   AIDANI Ilyes 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المركز الجامعي النعامة

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 
DSP Droit 4  الحماٌة الجنائٌة لألسرة H 4 خلواتً صحراوي 

LLA 5  نمد ودراسات ادبٌة دراسات نمدٌة H 5 لخضاري صباح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المركز الجامعي البيض
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité/Options 

Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS DSP Droit 3  علوم جنائٌة R 3 BELARABI Abdelkrim 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المركز الجامعي مغنية

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité/Options 
Nombre de 
postes par 

option 

Type 
(H/R) 

Nombre 
de postes 

Responsable 

SHS 

LLA Etudes Littéraires 5 الدراسات األدبٌة H 5 بن مالن سٌدي دمحم 

SEGC 
Sciences 

Economiques 
 شٌبً عبد الرحٌم H 6 6 العلوم االلتصادٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المدرسة العميا لإلعالم اآللي سيدي بمعباس

Responsable Nombre de 
postes 

Type 
(H/R) 

Nombre de 
postes par 

option 
Spécialité/Options Filière Domaine Grand 

Domaine 

MALKI Mimoun  6 H 6 Système d'Information Informatique MI SPI 
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 قرراتالم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   373

 

 

 يتضمن تحويل اليياكل التابعة لممدرسة ، 2017نوفمبر  15 مؤرخ في480  رقمم قرر 
 لعموم الطبيعة والحياة، لفائدة المدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية التحضيرية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25خ في المؤرّ  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

 .المتضمن تعيين أعضاء الحكومةو 
 ،2009 سنةيوليو  14الموافق  1429رجل عام  11 في  خمؤرّ ال 214-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .مدرسة خارج الجامعة إلى المدرسة الوطنية العميا لمبيطرةتضمن تحويل والم
 ،2009يناير سنة  20الموافق  1430محرم عام  23 خ فيمؤرّ ال 21-09مقتضى المرسوم التنفيذي رقم وب -

 .إنشاء المدرسة التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة والمتضمن
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ات وزير التعميم العالي والبحث العمميد صالحيالذي يحدّ 
فـبـرايـر سنة  15الموافق  1438جـمـادس األولـى عام  18خ في المؤرّ  81-17وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

إلى مدرسة عمـيا في عموم  ـدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالجزائرالمتحـويـل  والمتضمن ،2017
 .غذائيةالتغذية والصناعات ال

والمتضمن  تحويل كل اليياكل التابعة سابقا  لممدرسة  2016أفريل  28المؤرخ في  254المقرر رقم  وبمقتضى -
 .المدرسة التحضيرية لعموم الطبيعة و الحياة ةالوطنية العميا لمبيطرة، لفائد

 

 يـقـــــرر
 

التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة ، والمذكورة ييدف ىذا المقرر إلي تحويل اليياكل التابعة لممدرسة  المادة األولى:
 .في عموم التغذية والصناعات الغذائية في الممحق أدناه، إلي المدرسة العميا

، بمصاريف ونفقات التسيير والتجييز في عموم التغذية والصناعات الغذائية يتكّفل مدير المدرسة العميا :2 المادة
 المتعّمقة بيذه اليياكل.

المتضمن تحويل كل اليياكل، التابعة سابقا   2017أفريل  28المؤّرخ في  254مغى أحكام المقرر رقم ت   :3 المادة
 لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة، لفائدة المدرسة التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة.

اف باكدارة المركزية، يكّمف كل من مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير التنمية واالستشر  :4 المادة
، بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة في عموم التغذية والصناعات الغذائية ومدير المدرسة العميا

 الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017نوفمبر  15 فير بالجزائر حر                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 

 



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   374

 

 

ـمـــحق بالم قر   يتضمن تحويل كل اليياكل التابعة سابقا  لممدرسة، 2017نوفمبر  15 المؤرخ في 480 رقم رم 
 في عموم التغذية والصناعات الغذائية العميالفائدة المدرسة  ،ة لعموم الطبيعة والحياةالتحضيري

 

Les structures à affecter se composent de : 

 Laboratoire dephysiologieanimale (paillasse sèche) 30 places. 

 Laboratoire deBiochimie(paillasse humide) 20 places. 

 Laboratoire deReproductionpaillasse sèche 15 places. 

 Laboratoired’Histologie(paillasse humide) 30 places. 

 Salle d’anatomie surface 35m2. 

 Laboratoire e d’Hidaoa en dur paillasse humide 15 places. 

 LaboratoireZootechniepaillasse humide 15 places et un box. 

 CliniqueCanine 65m2. 

 Salle de bibliothèque50m2. 

 Salle de cours (A)50 places. 

 Salle de cours (B) 50 places. 

 Salle de cours (D) 50 places. 

 Salle de cours (E) 50 places. 

 Salle de cours (F) 50 places. 

 Salle de chirurgie 40m2. 

 Salle d’anatomie Pathologique-autopsie 35m2. 

 Salle informatique étudiants 25m2. 

 02 Salles informatique (personnel et enseignants) (2x15m2). 

 Ensemble administratif en dur (R+1) 10 bureaux, et une salle de réunion, magasin et 
box de stockage et ensemble de locaux administratifs.    

 Ensemble de bureaux enseignants et comptable 19 bureaux. 

 Service audiovisuel 15m2. 

 Bureau médical 15m2. 

 Atelier parc auto et dépendance en dur 50m2. 

 Salle d’archive 30m2. 

 Clapier et dependences 40m2. 

 Salle de tirage 15m2. 

 Salle de  prière 12m2. 

 Loges gardien et standard 15m2. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1997جوان  03المؤرخ في  04يتضمن تعديل المقرر رقم ، 2017نوفمبر  15 م ؤرخ في 481 م قرر رقم

 ، تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة01وىرانوالمتضمن وضع ىياكل بجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤّرخ في  243-17رسوم الرئاسي رقم بمقتضى الم -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
، والمتضمن 2012يناير  09، الموافق 1433صفر  15المؤّرخ في  20-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 موضوعاتية لمبحث في عموم الصحة.  تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
احثين، عمارة ل )الطابق المتضمن منإل ىياكل تقع بحي الب 1997جوان  03المؤرخ  04وبناء عمى المقرر رقم  -

 األرضي والطابق األول( التابعة جامعة وىران السانية، لفائدة الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة.



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   375

 

 

 يـقـــــرر
 

 ، والمذكور أعاله،1997جوان  03المؤرخ في  04ييدف ىذا المقرر إلي تعديل المقرر رقم  المادة األولى:
والمذكور في الممحق أدناه، تحت تصرف الوكالة  01لجامعة وىران وضع مبنى إداري تابع والمتضمن 

 الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة.
 تتكفل الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذا الييكل. :2المادة 
والمدير العام لمبحث  دير التنمية واالستشراف،ي كّمف كل من مدير الميزانية والوسائل وم راقبة التسيير وم :3المادة 

العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة، كل فيما يخصو، 
 بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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ـمـــحق بالم قر   المتضمن وضع تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث، 2017نوفمبر  15 المؤّرخ في 481 رقم رم 
 )الطابق األرضي والطابق األول( التابعة لجامعة وىران السانية 25في عموم الصحة المبنى الواقع بحي الباحثين، عمارة 

  

المبنى الموضوع تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة، عبارة عن عمارة ذو طابقين تحمل 
 (، متكونة من المحالت التالية:R+1) 25م رق

 

 (2م  995.10الطابق األرضي )المساحة اإلجمالية 
 08 مكاتل. 
 .قاعة لحفع الوثائق 
 .قاعة االجتماعات 
 02 .دورة المياه 
 .غرفة كبيرة 
 .صالة االستقبال 

 

 (2م  995.10الطابق األول )المساحة اإلجمالية 
 

 22 .مكتبا 
 .مكتبين لحفع الوثائق 
 02 ورة المياه.د 
 02 .قاعتين لالستقبال 

 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن ، 2017نوفمبر  15م ؤرخ في  482م قرر رقم 
 تسيير المدينة الجامعية عمي منجمي بقسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ةذي القعد 25خ في المؤرّ  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

  .المتضمن تعيين أعضاء الحكومةو 
، 2003سبتمبر سنة  14الموافق ، 1424رجل عام  17خ في مؤرّ ال 03-312 رقم تنفيذيالمرسوم الوبمقتضى  -

مارس سنة  22 الموافق لـ 1415شوال عام  21المؤرخ في  84-95ممرسوم التنفيذي رقم المتمم، لعدل و الم
  .عمموالمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمـات الجامعية وتنظيميـو و  ،1995

، 2008يوليو سنة  09، الموافق 1429رجل عام  11المؤّرخ في  212-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
رج لمتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في ا دال والعموم اكنسانية في قسنطينة إلي مدرسة خاا

 الجامعة.
، 2011نوفمبر سنة  28، الموافق 1433محرم عام  3المؤّرخ في  399-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  بقسنطينة. المتضمن إنشاء المدرسة العميا لمبيوتكنولوجيا
، 2011نوفمبر سنة  28، الموافق 1433محرم عام  3المؤّرخ في  400-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 من إنشاء المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.لمتضا
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .د صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمميالذي يحدّ 
، 2015 يونيو سنة 2، الموافق 1433 عام شعبان 14مؤرخ في ال 143-15وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .3من إنشاء جامعة قسنطينةضتالمعدل والمتمم، والم
،  2016فبراير سنة 17الموافق   1437ادس األولى عاممج 8مؤّرخ في ال مشتركالوزارّي القرار الوبمقتضى  -

بعة ليا االجامعية الت اتاكقامئمة اإنشاء مديرّيات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقالمتضمن و  ،تّممالمعّدل و الم
 .ومشتمالتيا

 يـقـــــرر
 

مسؤوال  عن األمن العام لممدينة الجامعية عمي منجمي، وعن نظافة  03يعّين مدير جامعة قسنطينة  المادة األولى:
 األجزاء المشتركة.

ومدير جامعة  راف،ومدير التنمية واالستش ،ي كّمف كل من مدير الميزانية والوسائل وم راقبة التسيير :2المادة 
ومدير  ،اومدير المدرسة العميا لمبيوتكنولوجي ومدير المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،، 03قسنطينة 

 ،كل فيما يخصو والمدير العام لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
 متعميم العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية ل
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 جديدةاليياكل اليتضمن تخصيص ، 2017نوفمبر  15م ؤرخ في  483م قرر رقم 
 بالمسيمة بالقطب الجامعي ببوسعادة لممدرسة العميا لألساتذة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 ،2017سنة  غشت 17وافق الم 1438عام  ذي القعدة 25خ في المؤرّ  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -
 .المتضمن تعيين أعضاء الحكومةو 

المعدل  ،2010سنة  يناير 25الموافق  1431عام  صفر 9 المؤرخ في 38-10 رقم المرسوم التنفيذي وبم قتضى -
 .جامعة المسيمةإنشاء  المتضمنو ، والمتمم

، 2013يناير سنة  30لم وافق ا 1433ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبم قتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الذي ي حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 ،2015سنة  يوليو 16الموافق  1436عام  رمضان 29 خ فيالمؤرّ  187-15 رقم المرسوم التنفيذي وبم قتضى -
 )والية المسيمة(. يا لألساتذة ببوسعادةمإنشاء مدرسـة عـ والمتضمن

 

 يـقـــــرر
 

 ببوسعادة والية المسيمة،التابعة لمقطل الجامعي ص اليياكل الجديدة يخصييدف ىذا المقرر إلى ت األولى: المادة
ميا لألساتذة  والمذكورة في الممحق أدناه،  . بالمسيمةلممدرسة الوطنية الع 

، ومدير جامعة ي كمف كل من مدير الميزانية والوسائل وم راقبة التسيير، ومدير التنمية واالستشراف :2المادة 
العميا لألساتذة بالمسيمة، كٌل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا الم قرر الذي سي نشر في  ةالمسيمة، ومدير المدرس

 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2017نوفمبر  15 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                             

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
ـمـــحق بالم قر   ل جديدة المتضمن تخصيص ىياك، 2017نوفمبر  15 المؤرخ في 483 رقم رم 

 لمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادةلفائدة اة، بالقطب الجامعي ببوسعاد
 

Les structures à affecter se composent de: 
 

 

LOCAUX D’ENSEIGNEMENT 
 

 03 Amphithéâtre de 200 places…………………………………….…. 780 m² 

 10 salles de TD de 10 places……………………………………...….. 585 m² 

 02 salles de cours de 50 places………………………....................... 195 m² 
 

 

SALLE DE CONFERENCE 
 

 Salle de conférence de 250 places………………..………………….. 390 m² 

 02 salles de commissions………………………....…………………… 200 m² 

 Hall d’accueil, salon d’honneur et sanitaires………………………..... 120 m² 

 Cafétéria pour conférencier………………………..…………………… 100 m² 
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STRUCTURE DE SOUTIEN PEDAGOGIQUE 
 

Bibliothèque  

 02 salles de lectures de 125 places…………………………………... 500 m² 

 Salle de lecture pour enseignant……………………………..…..….... 100 m² 

 Salle de revue et  périodique………………………………..….....…... 300 m² 

 Salle de stockage de livres………………………………………..….... 300 m² 

 Espace internet et informatique…………………………………..….... 100 m² 

 06 Bureaux gestionnaires……………………………………………....  .80 m² 

 Atelier de reliure et divers entretien des livres…………..………..…. 200 m² 

 Banque de prêt……………………………………………………….…..     150 m² 
 

Espace informatique 

 04 salles d’informatique…………………………………………….…. 208 m² 
  

Laboratoires  

 10 laboratoires…………………………………………………...…..…. 650 m² 
 

ADMINISTRATION DE LA FACULTE 

 25 bureaux……………………………………..………………………..... 344 m² 

 Salle de réunion, archivage et divers dépendances…………………. 200 m² 
 
 

 

Bureaux pour Enseignants et dépendances-  

 20 bureaux…………………………………………………………………. 240 m² 

 Espace internet et informatique……………………..…………….……..   60 m² 

 Foyer …………………………………………………..…………….……..   50 m² 
 

LOCAUX TECHNIQUES ET STRUCTURES ANNEXES 

 Foyer pour étudiants…………………………………..…….……..……   65 m² 

 Espace internet………………………………………………………..… 100 m² 

 Espace de reprographie et tirage…………………….……..…….……   80 m² 

 Magasin de stockage…………………………………………...………. 100 m² 

 Poste transformateur……………………………………….….………..   22 m² 

 Chaufferie ……………………………..…………………….….………..   20 m² 

 Poste détente gaz………………………………………………..………   04 m² 

 Bâche à Eau ………………………………………………………..…… 200 m3 

 Loge de gardien……………………………………………..……..…….   13 m² 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2015 جوان 07 في مؤرخال 263 رقم مقرر، يعدل ال2017نوفمبر  16مؤرخ في  500مـقرر رقم 

 ئراالجز  والية بتافورة تجارةمل يامالع مدرسةمل سابقا   التابعة ياكليال من جزء وضع يتضمن
 مؤّقتة بصفة ترجمةمل العربي العالي ديالمع تصرف تحت

 

  إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ام ربيع األول ع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 ،2013 نوفمبر 09 الموافق 1435 عام محرم 5 في المؤرخ 371-13 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -
 .تجارةمل يامالع المدرسة مقر نقل المتضمن
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 المتضمن ، 1982مارس 31 في المؤّرخ ع.د 81 ع.د 4350 رقم العربية الدول جامعة سممج قرار بمقتضى -
 .ترجمةمل العالي ديمعمل مقر الشعبية طيةقراالديم ئريةاز جال وريةيالجم تكون  أن ىمع الموافقة

 سنة يناير 24 بتاريخ الشعبية طيةقراالديم ئريةاز جال وريةيالجمو  العربية الدول جامعة بين المقر اتفاقية بمقتضى -
.2015 

 ممدرسةمل سابقا   التابعة ياكليال من جزء وضع يتضمن، 2015 جوان 07 في مؤرخال 263 رقم مقرربمقتضى ال -
 .مؤّقتة بصفة ،ترجمةمل العربي العالي ديالمع تصرف تحت، ئراالجز  والية بتافورة تجارةمل يامالع

 

 ّررـــــــيق
 

المشار إليو، وتحرر كما  2015 جوان 07 في مؤرخال 263 رقم مقررتعدل المادة األولى من ال :األولى المادة
 يأتي:

 ئر،االجز  والية بتافورة تجارةمل يامالع مدرسةمل السابق مقرمل والثاني األول الطابقين ي وضع ى:األول المادة"
 ."2018شير سبتمبر  ايةين غاية إلى مؤقتة بصفة ئر،ابالجز  ترجمةمل العربي العالي ديالمع تصرف تحت

 (.......................................الباقي بدون تغيير..........................................)
 يامالع المدرسة ومديرومدير التنمية واالستشراف  ،التسيير قبةاومر  والوسائل نيةاالميز  مدير من كل فمّ ي ك :2 المادة

 .المقرر ذاى بتنفيذ ،ويخص فيما كلٌ  تجارة،مل
 لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. الرسمية النشرة فيرر ىذا المق ينشر :3 المادة

 

 2017نوفمبر  16في  ئرابالجز  حرر                                                                              
 الي والبحث العمميالتعميم الع                                                                             

 حجار طاىر األستاذ                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2011جوان  02المؤرخ في  264يعدل المقرر رقم ، 2017 ديسمبر 27مؤرخ في  568 مقرر رقم
 ع الم سمى بيار وماري كيري سابقا ، بوالية عنابة، تحت تصرف المتضمن وضع ىياكل الموق

 المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذي القعدة 25خ في المؤرّ  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

 .المتضمن تعيين أعضاء الحكومةو 
 ، المتضمن إنشاء المدرسة2010 جوان سنة 28 المؤرخ في 164-10 مقروبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بعنابة. التحضيرية في العموم 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي دالذي يحدّ 
، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي ي حدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
سنة  فـبـرايـر 15الموافق  1438عام  ىاألول جمادس 18خ في المؤرّ  88-17وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

المتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بعنابة، إلى مدرسة  ،2017
 .عميا في عموم التسيير
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، والمتضمن  وضع  ىياكل الموقع الم سمى بيار وماري 2011جوان  02المؤرخ في  264بناء عمى المقرر رقم و  -
، بوالية عنابة، تحت تصرف المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير كيري سابقا  

 بعنابة.
 ّررـــــــيق

 

 ، والمذكور أعاله،2011 جوان 02المؤرخ في  264ييدف ىذا المقرر إلي تعديل المقرر رقم  المادة األولى:
قتصادية والتجارية وعموم التسيير بعنابة والمتضمن وضع ىياكل المدرسة التحضيرية في العموم اال

 والمذكورة في الممحق أدناه، تحت تصرف المدرسة العميا في عموم التسيير.
 كل.االيي هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذالمدرسة العميا في عموم التسيير، تكفل ت :2المادة 
ومدير المدرسة العميا  ومدير التنمية واالستشراف، ،تسييري كّمف كل من مدير الميزانية والوسائل وم راقبة ال :3المادة 

بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي  ،، كل فيما يخصوفي عموم التسيير
 والبحث العممي.

 

 2017ديسمبر   27 في حرر بالجزائر                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـمـــحق بالم قر   سابقا ، المتضمن وضع ىياكل الموقع الم سمى بيار وماري كيري ، 2017ديسمبر  27 المؤّرخ في 568 رقم رم 
 تحت تصرف المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة بوالية عنابة،

    

مبنية، وتحوي اليياكل المبنية عمى المحالت  2م 1.655منيا  2م 2.871تبمغ المساحة اكجمالية لمموقع 
 البيداغوجية واكدارية التالية:

 

 الطابق األرضي
 المحالت البيداغوجية:

 لكل منيا. 2م 35( بمساحة  05لكل منيا وخمسة) 2م 42( بمساحة 05خمسة)( أقسام منيا 10عشرة ) -
 .2م 169قاعة لممطالعة بمساحة  -
 .2م 89,71( لمغة بمساحة 02مخبرين ) -
 .2م 25,5قاعة لمنسخ بمساحة   -

 المحالت اإلدارية:
 ( مكاتل. 06جناح إداري يحوي ستة ) -
 .2م 49خزن بمساحة ( مكاتل وم03جناح لموسائل العامة يحتوي عمى ثالثة ) -
 .2م 15دورة لممياه بمساحة  -

 الطابق األول:
 المحالت البيداغوجية:

 .2م 385,79قاعات كبيرة لمدراسة بمساحة  (03ثالث ) -
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 .2م 70قاعة لإلنترنت بمساحة  -
 .2م 112قاعة لممحاضرات بمساحة  -

 المحالت اإلدارية:
 .2م 187,44( مكاتل بمساحة 08ثمانية ) -
ذا مدخمين متمايزين، متواجد عمى الجناح األيسر لممدرسة بم حاذاة إدارة  2م 322 سكن إلزامي بمساحة -

 )ي خصص ىذا السكن حصر ا ألغراض بيداغوجية(. المدرسة
 لكل منيما. 2م 15( بمساحة 02دورتين لممياه ) -

 الطابق الثاني جزئي )مالحق إدارية(:
 .2م 87,29ة إجمالية تقدر بـ ( مكاتل بالجناح األيمن مع دورة لممياه بمساح03ثالث) -
 .2م 94,54( بالجناح األيسر مع دورة لممياه بمساحة إجمالية تقدر بـ 02مكتبين) -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاللتحاقيمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة  2017أكتوبر  17مؤرخ في  130مقرر رقم 

 ة أستاذ مساعد قسم "ب" لمدرسة الدراسات العميا التجارية   بسمك األساتذة المساعدين، رتب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
م لموظـــــــيفة ، المتضــــمن القانون األساسي العــا2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

 .العمـــومـــية
المتضمن القانون األساسي الخاص  ،2008ماي  3المؤرخ في  130-08رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 .باألستاذ الباحث
 ، المحدد لكيفيات تنــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك 2017ماي  21المؤرخ في  01م وبمقتضى المقرر رق -

 األساتذة المساعدين، رتبة أستاذ مساعد قسم "ل".
 ّررـــــــيق

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
جال إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك األساتذة المساعدين، والمذكور أعاله تمدد آ

                 .2017أكتوبر  1(، إبتداء من تاريخ 1رتبة أستاذ مساعد قسم "ل" لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017أكتوبر  17 في حرر بالجزائر                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسمك لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  2017أكتوبر  17مؤرخ في  131مقرر رقم 
 دراسات العميا التجارية الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لمدرسة ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
تضمن القانون األساسي الخاص ، الم2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائياواكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسس  .ات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك 2017ماي  21المؤرخ في  02وبمقتضى المقرر رقم  -

  .الميندسين في اكعالم ا لي، رتبة ميندس دولة في اكعالم ا لي
    

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194التنفيذي رقم من المرسوم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك الميندسين في اكعالم 

 .2017أكتوبر  1(، إبتداء من تاريخ 1ا لي، رتبة ميندس دولة في اكعالم ا لي، لمدة شير واحد )
 ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقر  :2المادة 

 2017أكتوبر  17 في حرر بالجزائر                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                         
 أمير قاسم داودي                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق 2017أكتوبر  17مؤرخ في  132مقرر رقم 

 لمدرسة الدراسات العميا التجارية    بسمك المتصرفين، رتبة متصرف
 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .مين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتممبالموظفين المنت
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك 2017ماي  21المؤرخ في  03مقرر رقم وبمقتضى ال -

 .المتصرفين، رتبة متصرف
 ّررـــــــيق
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، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
ة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المسابق

 .                                2017أكتوبر  1(، إبتداء من تاريخ 1متصرف، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.: 2المادة 

 

 2017أكتوبر  17 في حرر بالجزائر                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك  2017أكتوبر  17مؤرخ في  133رقم  مقرر

  محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول لمدرسة الدراسات العميا التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
الخاص  ضمن القانون األساسي، المت2010ماي سنة  5ي مؤرخ ف 133-10تنفيذي رقم المرسوم وبمقتضى ال -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعميم العالي
 ، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -

 .واكمتحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واكدارات العمومية و إجرائيا
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك 2017ماي  21المؤرخ في  04وبمقتضى المقرر رقم  -

 كتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوس األول. محافظي الم
   

 ّررـــــــيق
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
لمكتبات أعاله يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك محافظي ا والمذكور

(، إبتداء من تاريخ 1الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوس األول، لمدة شير واحد )
 .                2017أكتوبر 1

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017أكتوبر  17 في حرر بالجزائر                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                         

 أمير قاسم داودي                                                                                                          
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق 2017أكتوبر  17مؤرخ في  134مقرر رقم 
 بسمك مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية لمدرسة الدراسات العميا التجارية

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
ـام لموظــــيفة ، المتضـــمن القانون األساسي العـ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

 العمـــومـــية.
الخاص  ضمن القانون األساسي، المت2010ماي سنة  5ي مؤرخ ف 133-10تنفيذي رقم المرسوم وبمقتضى ال -

 .ين لألسالك الخاصة بالتعميم العاليبالموظفين المنتم
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا.واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية و   ا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك 2017ماي  21ؤرخ  في الم 05وبمقتضى القرار رقم  -

  .مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية
    

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
ه يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك مساعدي المكتبات والمذكور أعال

 .                               2017أكتوبر  1(، إبتداء من تاريخ 1الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم  :2المادة 

 2017أكتوبر  17 في حرر بالجزائر                                                                                                 
 تعميم العالي والبحث العمميوزير الع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                         
 أمير قاسم داودي                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق 2017أكتوبر  17مؤرخ في  135 م قرر رقم

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمدرسة الدراسات العميا التجارية    
 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .تركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتممبالموظفين المنتمين لألسالك المش
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك 2017ماي  21رخ في المؤ  06وبمقتضى المقرر رقم  -

  .ممحقي اكدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة
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 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
ابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك ممحقي اكدارة، رتبة والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المس
 .2017أكتوبر  1(، إبتداء من تاريخ 1ممحق رئيسي لإلدارة، لمدة شير واحد)

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017أكتوبر  17 في حرر بالجزائر                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                         

 أمير قاسم داودي                                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق 2017أكتوبر  17رخ في مؤ  136مقرر رقم 
 بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لمدرسة الدراسات العميا التجارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــــومـــــية
، المتضمن القـانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194تضى المرسوم التنفيذي رقم وبمق -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
لتحاق  ، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة لإل2017ماي  21المؤرخ في  07وبمقتضى المقرر رقم  -

 .بسمك التقنيين في اكعالم ا لي، رتبة تقني سام في اكعالم ا لي
    

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
نيين في اكعالم ا لي، والمذكور أعاله يمدد آجال المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك التق

 .2017أكتوبر 1(، إبتداء من تاريخ 1رتبة تقني سام في اكعالم ا لي، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017أكتوبر  17 في حرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                  

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                            

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لاللتحاقيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  2017أكتوبر  17مؤرخ في  137رقم م قرر 
 بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة محاسب إداري لمدرسة الدراسات العميا التجارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لموظـــــــيفة  ، المتضــــمن القانون األساسي العــام2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 مـــــر رقم بمقتضى األ -

 .العمـــومـــية
، المتضمن القـانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 دارات العمومية، المعدل والمتمم.ات واكبالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسس
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك 2017ماي  21المؤرخ في  08وبمقتضى المقرر رقم  -

  .المحاسبين اكداريين، رتبة محاسل إداري 
 ّررـــــــيق

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
الشيادة لإللتحاق  بسمك المحاسبين اكداريين، والمذكور أعاله  يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس 

 .                               2017أكتوبر  1(، إبتداء من تاريخ 1رتبة محاسل إداري، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017أكتوبر  17 في حرر بالجزائر                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                          
 أمير قاسم داودي                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاللتحاقيمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة  2017أكتوبر  30مؤرخ في  138 م قرر رقم

 بسمك األساتذة المساعدين، رتبة أستاذ مساعد قسم "ب"  لجامعة خنشمة  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة ، ال2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

 .العمـــومـــية
المتضمن القانون األساسي الخاص  ،2008ماي  3 المؤرخ في 130-08رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 .باألستاذ الباحث
 م المسابقات، المحدد لكيفيات تنــظي2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشـيادة لإللتحاق بسـمك 2017جوان  8المؤرخ في  01وبمقتضى القرار رقم  -

 األساتذة المساعدين، رتبة أستاذ مساعد قسم "ل".
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   ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله تمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك األساتذة المساعدين، 
 . 2017أكتوبر  22(، إبتداء من تاريخ 1رتبة أستاذ مساعد قسم "ل" لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2 المادة
 2017أكتوبر  30 في حرر بالجزائر                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                  
 مدير الموارد البشرية                                                                                                          

 أمير قاسم داودي                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  2017ديسمبر  03مؤرخ في  198 رقممقرر 
 لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة عنابة   

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إن
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــــومـــــية
ص ، المتضمن القانون األساسي الخا2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جواكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية و   رائيا.ا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق 2017جويمية  10المؤرخ في  54وبمقتضى المقرر رقم  -

  .بسمك ممحقي اكدارة، رتبة ممحق اكدارة
    

 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
لمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك ممحقي اكدارة، رتبة وا

 .2017نوفمبر  12( إبتداء  من تاريخ 1ممحق اكدارة، لمدة شير واحد )
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.2المادة 

 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                            

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  ــــــــ



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   388

 

 

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  199رقم مقرر 
 بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة عنابة    

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لموظـــــــيفة  ، المتضــــمن القانون األساسي العــام2006ة يوليو سن 15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

 .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .دارات العمومية، المعدل والمتممبالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واك
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194قتضى المرسوم التنفيذي رقم وبم -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
ة لإللتحاق ، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشياد2017جويمية  10المؤرخ في  50وبمقتضى المقرر رقم  -

 .بسمك األعوان اكداريين، رتبة عون إدارة رئيسي
  

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
، رتبة والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك األعوان اكداريين

 .2017نوفمبر  12(، إبتداء من تاريخ 1عون إدارة رئيسي، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017ديسمبر  03 في بالجزائر حرر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                  
 مدير الموارد البشرية                                                                                                          

 أمير قاسم داودي                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أساس الشيادة لاللتحاقيمدد أجل إجراء مسابقة عمى  2017ديسمبر  03مؤرخ في  200مقرر رقم 
     لجامعة عنابة    بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ــــــيفة ، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2010ماي سنة  5مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعميم العالي
 مسابقات، المحدد لكيفيات تنظيم ال2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق 2017جويمية  10المؤرخ في  55وبمقتضى المقرر رقم  -

 بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوس األول. 



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   389

 

 

 ّررـــــــيق
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله  يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك محافظي المكتبات  والمذكور

(، إبتداء من تاريخ 1ر واحد )الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوس األول، لمدة شي
 .                2017نوفمبر  12

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                
 موارد البشريةمدير ال                                                                                                         
 أمير قاسم داودي                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اقلاللتحيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  2017ديسمبر  03مؤرخ في  201مقرر رقم 

 لجامعة عنابة    ة عون تقني لممكتبات الجامعيةبسمك األعوان التقنيين لممكتبات الجامعية، رتب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .ةالعمـــــومـــــي
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2010ماي سنة  5مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعميم العالي
 ، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائياواكمتحانات وال  .فحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق 2017جويمية  10المؤرخ في  57وبمقتضى المقرر رقم  -

 بسمك األعوان التقنيين لممكتبات الجامعية، رتبة عون تقني لممكتبات الجامعية. 
   

 ّررـــــــيق
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17ال بأحكام المادة عم المادة األولى:
أعاله يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك األعوان التقنيين  والمذكور

 12(، إبتداء من تاريخ 1لممكتبات الجامعية، رتبة عون تقني لممكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 .                2017نوفمبر 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                
 مدير الموارد البشرية                                                                                                        

 أمير قاسم داودي                                                                                                         
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  202مقرر رقم 
 بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة محاسب إداري رئيسي لجامعة عنابة   

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15لمؤرخ في ا06-03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القـانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ة، المعدل والمتممبالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومي
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
سابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق ، المتضمن فتإل م2017جويمية 10المؤرخ في  59وبمقتضى المقرر رقم  -

    .بسمك المحاسبين اكداريين، رتبة محاسل إداري رئيسي
 ّررـــــــيق

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
لتحاق بسمك المحاسبين اكداريين، والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإل

 . 2017نوفمبر  12(، إبتداء من تاريخ 1رتبة محاسل إداري رئيسي، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.: 2المادة 

 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                  

 مدير الموارد البشرية                                                                                                          
 أمير قاسم داودي                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017ر ديسمب 03مؤرخ في  203مقرر رقم 
 بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لجامعة عنابة    

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ساسي العــام لموظـــــــيفة ، المتضــــمن القانون األ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القـانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق 2017جويمية  10المؤرخ في  60وبمقتضى المقرر رقم  -

 .اكعالم ا لي، رتبة تقني سام في اكعالم ا ليبسمك التقنيين في 



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   391

 

 

 ّررـــــــيق 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال المسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق  بسمك التقنيين في اكعالم ا لي، 

 . 2017نوفمبر  12(، إبتداء من تاريخ 1ة تقني سام في اكعالم ا لي، لمدة شير واحد)رتب
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.: 2المادة 

 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                  

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاقيمدد أجل إجراء مسا 2017ديسمبر  03مؤرخ في  204مقرر رقم 

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة عنابة  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04مقتضى المرسوم التنفيذي رقم وب -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
تنــــــــــظيم المسابقات ، المحدد لكيفيات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا   .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق 2017جويمية  10المؤرخ في  61وبمقتضى المقرر رقم  -

 .بسمك ممحقي اكدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة
 
 
 

 ّررـــــــيق
 
 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  لمادة األولى:ا
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق بسمك ممحقي اكدارة، رتبة 

 . 2017نوفمبر  12(، إبتداء من تاريخ 1ممحق رئيسي لإلدارة، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

                                                                                       
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   392

 

 

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  205مقرر رقم 
 عنابة   بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة  ميندس دولة في اإلعالم اآللي لجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
  

األساسي الخاص ، المتضمن القانون 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم

 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
جرائياواكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات   .العمومية وا 

، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق 2017جويمية  10المؤرخ في  65وبمقتضى المقرر رقم  -
  .بسمك الميندسين في اكعالم ا لي، رتبة ميندس دولة في اكعالم ا لي

    

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194رقم من المرسوم التنفيذي  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق بسمك الميندسين في اكعالم 

نوفمبر  12(، إبتداء من تاريخ 1ا لي، رتبة ميندس دولة في اكعالم ا لي، لمدة شير واحد )
2017                               . 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                  
 مدير الموارد البشرية                                                                                                          

 أمير قاسم داودي                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  206مقرر رقم 
 لجامعة عنابة    بسمك المتصرفين، رتبة متصرف

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .فين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتممبالموظ
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق 2017جويمية  10المؤرخ في  52بمقتضى المقرر رقم و  -

 .بسمك المتصرفين، رتبة متصرف
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 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة والمذكور أعاله يمدد آجال 
 . 2017نوفمبر  12(، إبتداء من تاريخ 1متصرف، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                         

 أمير قاسم داودي                                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق  2017ديسمبر  03في مؤرخ  207مقرر رقم  
 لجامعة عنابةالجامعيين، رتبة مقتصد جامعي  سمك المقتصدينب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
م لموظـــــــيفة ، المتضــــمن القانون األساسي العــا2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
الخاص  ضمن القانون األساسي، المت2010ماي سنة  5ي مؤرخ ف 133-10تنفيذي رقم المرسوم وبمقتضى ال -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعميم العالي
 نظيم المســـــــــابقات، المحدد لكيفيات ت2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق 2017جويمية  10المؤرخ في  53وبمقتضى المقرر رقم  -

 بسمك المقتصدين الجامعيين، رتبة مقتصد جامعي. 
 

 ّررـــــــيق
   

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  ة األولى:الماد
والمذكور أعاله  تمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك المقتصدين الجامعيين، 

             .    2017نوفمبر  12(، إبتداء من تاريخ 1رتبة مقتصد جامعي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                  

 مدير الموارد البشرية                                                                                                          
 أمير قاسم داودي                                                                                                           

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  208مقرر رقم 
 بسمك الكتاب، رتبة عون حفظ البيانات لجامعة عنابة  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194ى المرسوم التنفيذي رقم وبمقتض -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
إللتحاق ، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشيادة ل2017جويمية  10المؤرخ في  51وبمقتضى المقرر رقم  -

  .بسمك الكتال، رتبة عون حفع البيانات
 

 ّررـــــــيق
   

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك الكتال، رتبة عون حفع 

 .                               2017نوفمبر  12( إبتداء من تاريخ 1نات، لمدة شير واحد )البيا
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                          
 أمير قاسم داودي                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاقيمدد أجل إجراء م 2017ديسمبر  03مؤرخ في  209مقرر رقم 

 لجامعة عنابة    بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04قتضى المرسوم التنفيذي رقم وبم -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 نــــــــــظيم المسابقات، المحدد لكيفيات ت2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل السابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق 2017جويمية 10المؤرخ في  49وبمقتضى المقرر رقم  -

  .بسمك األعوان اكداريين، رتبة عون إدارة



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   395

 

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  ى:المادة األول
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك األعوان اكداريين، رتبة 

 .2017نوفمبر 12(، إبتداء من تاريخ 1عون إدارة، لمدة شير واحد)
 المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. ينشر ىذا :2المادة 

 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                  

 مدير الموارد البشرية                                                                                                          
 أمير قاسم داودي                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  210مقرر رقم 

 وىران    -بمقايد–لمديرية الخدمات الجامعية  بسمك المتصرفين، رتبة متصرف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
خاص ، المتضمن القانون األساسي ال2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائياواكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية و   .ا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017جويمية  20المؤرخ في  04وبمقتضى المقرر رقم  -

 .بسمك المتصرفين، رتبة متصرف
  

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
ه  يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة والمذكور أعال

 . 2017نوفمبر  28(، إبتداء من تاريخ 1متصرف، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017ديسمبر  03حرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ
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 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  211مقرر رقم 
 وىران    -بمقايد–لخدمات الجامعية بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لمديرية ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم،
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائياواكمتــحانات والفحوص المينية   .في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك 2017جويمية  20المؤرخ في  05وبمقتضى المقرر رقم  -

 .المتصرفين، رتبة متصرف
  

 ّررـــــــيق
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف، لمدة 

 .                                2017نوفمبر  28( إبتداء من تاريخ 1شير واحد )
 .: ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي2المادة 

 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                               
 مميوزير التعميم العالي والبحث العع/                                                                                                

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق 2017ديسمبر  03مؤرخ في  212مقرر رقم 

 وىران    -بمقايد–لمديرية الخدمات الجامعية  بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15رخ في المؤ 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 .لمعدل والمتممبالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، ا
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
تحان الميني لإللتحاق بسمك ، المتضمن فتإل اكم2017جويمية  20المؤرخ في  01وبمقتضى المقرر رقم  -

 .المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي
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 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي، 

 .                                2017نوفمبر  28( إبتداء من تاريخ 1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                  

 مدير الموارد البشرية                                                                                                          
 أمير قاسم داودي                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاقيمدد أجل إجراء مسا 2017ديسمبر  03مؤرخ في  213مقرر رقم 

 وىران    -بمقايد–لمديرية الخدمات الجامعية  بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -
  .لعمـــومـــيةا
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق 2017جويمية  20المؤرخ في  02وبمقتضى المقرر رقم  -

 .بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي
  

 ررّ ـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله  يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة 

 . 2017نوفمبر  28( إبتداء من تاريخ 1متصرف رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2ادة الم

 2017ديسمبر  03 في حرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                  

 مدير الموارد البشرية                                                                                                          
 أمير قاسم داودي                                                                                                           

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  219مقرر رقم 
 بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة بسكرة    

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
األساسي العــام لموظـــــــيفة  ، المتضــــمن القانون 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك 2017جويمية  30المؤرخ في  012وبمقتضى المقرر رقم  -

  .رتبة عون إدارة رئيسي  األعوان اكداريين
 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك األعوان اكداريين، رتبة عون إدارة 

 .                               2017ديسمبر  7، إبتداء من تاريخ (1رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017ديسمبر  10 في حرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                

 ير الموارد البشريةمد                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لتحاقيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لال  2017ديسمبر  10مؤرخ في  220مقرر رقم 

 بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة بسكرة    
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04ذي رقم وبمقتضى المرسوم التنفي -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ابقات، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المس2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق 2017جويمية  30المؤرخ  في  017وبمقتضى المقرر رقم  -

  .بسمك األعوان اكداريين، رتبة عون إدارة رئيسي
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 ّررـــــــيق

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17كام المادة عمال بأح المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق بسمك األعوان اكداريين، رتبة 

         .                       2017ديسمبر  7(، إبتداء من تاريخ 1عون إدارة رئيسي، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017ديسمبر  10 في حرر بالجزائر                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                         
 أمير قاسم داودي                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  221مقرر رقم رقم 

 معة بسكرة بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
األساسي الخاص ، المتضمن القانون 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائياواكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات   .العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق 2017جويمية  30المؤرخ  في  015وبمقتضى المقرر رقم  -

  .بسمك ممحقي اكدارة، رتبة ممحق اكدارة
 

 ّررـــــــيق
  

، 2012ل سنة أفري 25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق بسمك ممحقي اكدارة، رتبة 

 .                               2017ديسمبر  7( إبتداء من تاريخ  1ممحق اكدارة، لمدة شير واحد )
 العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم  :2المادة 

 2017ديسمبر  10 في حرر بالجزائر                                                                                                  
 التعميم العالي والبحث العمميوزير ع/                                                                                                  

 مدير الموارد البشرية                                                                                                          
 أمير قاسم داودي                                                                                                           

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
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 اإلمتحان الميني لإللتحاقيمدد أجل إجراء  2017ديسمبر  10مؤرخ في  222مقرر رقم 
 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة بسكرة    

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04رسوم التنفيذي رقم وبمقتضى الم -

 بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم،
 ـــظيم المسابقات، المحدد لكيفيات تنـــــــ2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك 2017جويمية  30 المؤرخ في 011وبمقتضى المقرر رقم  -

  .ممحقي اكدارة رتبة ممحق اكدارة
 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة عمال بأحكام  المادة األولى: 
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك ممحقي اكدارة، رتبة ممحق اكدارة، 

 .                               2017ديسمبر  7(، إبتداء من تاريخ 1لمدة شير واحد)
 نشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.ي :2المادة 

 2017ديسمبر  10 في حرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  223مقرر رقم 

 لممركز الجامعي بتمنراست  بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي
 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .فين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتممبالموظ
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا.واكمتــحانات والفحوص المينية في الم  ؤسسات اكدارات العمومية وا 
  ، المتضمن فتإل اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك المتصرفين2017أوت  9المؤرخ في  955مقتضى القرار رقم وب -

 .رتبة متصرف رئيسي
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 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي، والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء 

 .                                2017ديسمبر 10(، إبتداء من تاريخ 1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017ديسمبر  10 في حرر بالجزائر                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                
 مدير الموارد البشرية                                                                                                        

 أمير قاسم داودي                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  224ر رقم مقر 
 التراجمة، رتبة مترجم ترجمان رئيسي لممركز الجامعي بتمنراست -بسمك المترجمين        

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة ، المت2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

 .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة 19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -

جرائيا  .واكمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك 2017أوت  9المؤرخ في  956وبمقتضى المقرر رقم  -

  .رتبة مترجم ترجمان رئيسيالتراجمة،  المترجمين
 

 ّررـــــــيق
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة المادة األولى: 
التراجمة، رتبة مترجم -والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك المترجمين

 .2017ديسمبر  10(، إبتداء من تاريخ 1) ترجمان رئيسي، لمدة شير واحد
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017ديسمبر  10 في حرر بالجزائر                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                
 مدير الموارد البشرية                                                                                                         

 أمير قاسم داودي                                                                                                          
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



      2017-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   402

 

 

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  225رقم  مقرر
 بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لممركز الجامعي بتمنراست

 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
الخاص  ضمن القانون األساسي، المت2010ماي سنة  5ي مؤرخ فال 133-10تنفيذي رقم المرسوم بمقتضى الو  -

 .بالتعميم العاليبالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة 
 ، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

جرائيا  .واكمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
كختبار لإللتحاق ، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس ا2017أوت  9المؤرخ في  948وبمقتضى المقرر رقم  -

  .بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية
 

 ّررـــــــيق

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
اق بسمك ميندسي المخابر والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس اكختبار لإللتح

ديسمبر  10(، إبتداء من تاريخ 1الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )
2017                               . 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017ديسمبر  10 في حرر بالجزائر                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاللتحاقيمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  2017ديسمبر  10مؤرخ في  226مقرر رقم 
 لممركز الجامعي بتمنراست  بسمك المتصرفين، رتبة متصرف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ي العــام لموظـــــــيفة ، المتضــــمن القانون األساس2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

 .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25لمؤرخ في ا 12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك 2017أوت  9المؤرخ في  957وبمقتضى القرار رقم  -

 .المتصرفين، رتبة متصرف
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 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف، لمدة 

               .                  2017ديسمبر 10(، إبتداء من تاريخ 1شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017ديسمبر  10 في حرر بالجزائر                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                         
 أمير قاسم داودي                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  227مقرر رقم 

 لممركز الجامعي بتمنراست    ني سام في اإلعالم اآلليبسمك التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تق 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القـانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19خ في المؤر  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائياواكمتــحان  .ات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق 2017أوت  9المؤرخ في  950وبمقتضى المقرر رقم  -

 .بسمك التقنيين في اكعالم ا لي، رتبة تقني سام في اكعالم ا لي
   

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17ام المادة عمال بأحك المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال المسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق  بسمك التقنيين في اكعالم ا لي، 

 .2017ديسمبر  10(، إبتداء من تاريخ  1رتبة تقني سام في اكعالم ا لي، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. : 2 المادة
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017ديسمبر  10 مؤرخ في 228مقرر رقم 
 بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة محاسب إداري رئيسي لممركز الجامعي بتمنراست    

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ون األساسي العــام لموظـــــــيفة ، المتضــــمن القان2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القـانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194قم وبمقتضى المرسوم التنفيذي ر  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق 2017أوت  9المؤرخ في  951وبمقتضى المقرر رقم  -

  .اكداريين، رتبة محاسل إداري رئيسي بسمك المحاسبين
 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس اكختبارلإللتحاق بسمك المحاسبين اكداريين، 

 .2017ديسمبر 10(، إبتداء من تاريخ 1ي رئيسي، لمدة شير واحد)رتبة محاسل إدار 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2017يسمبر د 10 في حرر بالجزائر                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 وارد البشريةمدير الم                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  229مقرر رقم 

 لممركز الجامعي بتمنراست  بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائياو   .اكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق بسمك 2017أوت  9المؤرخ في  953وبمقتضى القرار رقم  -

 .الكتال، رتبة كاتل مديرية رئيسي
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 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194سوم التنفيذي رقم من المر  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق بسمك الكتال، رتبة كاتل 

 . 2017ديسمبر 10( إبتداء من تاريخ 1مديرية رئيسي، لمدة شير واحد )
 ة التعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزار  :2المادة 

 2017ديسمبر  10في حرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                         
 أمير قاسم داودي                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  230مقرر رقم 

 بسمك مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية لممركز الجامعي بتمنراست  
 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

 العمـــومـــية، 
الخاص  ضمن القانون األساسي، المت2010ماي سنة  5ي مؤرخ ف 133-10تنفيذي رقم المرسوم وبمقتضى ال -

 .لألسالك الخاصة بالتعميم العالي بالموظفين المنتمين
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
لمتضمن فتإل مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق بسمك ، ا2017أوت  9المؤرخ في  952وبمقتضى القرار رقم  -

  .مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية
 

 

 ّررـــــــيق

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
بقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق بسمك مساعدي المكتبات والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المسا

 . 2017ديسمبر 10(، إبتداء من تاريخ 1الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2017ديسمبر  10 في  حرر بالجزائر                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                          
 أمير قاسم داودي                                                                                                          

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ   ـــ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق 2017ديسمبر  10مؤرخ في  232مقرر رقم 
 لممركز الجامعي تمنراست  إلدارة، رتبة عون إدارةبسمك أعوان ا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19 المؤرخ في 08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائياواكمتــحانات وا  .لفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق  2017أوت  9المؤرخ في 954وبمقتضى المقرر رقم  -

  .بسمك أعوان اكدارة، رتبة عون إدارة
 ّررـــــــيق 

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194قم من المرسوم التنفيذي ر  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس اكختبار لإللتحاق بسمك أعوان اكدارة، رتبة عون 

 .                               2017ديسمبر 10( إبتداء  من تاريخ 1إدارة، لمدة شير واحد)
 ة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشر  :2المادة 

 2017ديسمبر  10 في  حرر بالجزائر                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                         
 أمير قاسم داودي                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة  2017ديسمبر  20مؤرخ في  233مقرر رقم 

 لجامعة عنابةلاللتحاق بسمك األساتذة المساعدين، رتبة أستاذ مساعد قسم "ب"  
 

 ي والبحث العممي،إن وزير التعميم العال
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
المتضمن القانون األساسي الخاص  ،2008ماي  3المؤرخ في 130-08رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 .باألستاذ الباحث
 ، المحدد لكيفيات تنــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194لمرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ا -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل مسابقة عمى أساس الشـيادة لإللتحاق 2017جوان  11المؤرخ في  48وبمقتضى المقرر رقم  -

 ك األساتذة المساعدين، رتبة أستاذ مساعد قسم "ل".بسـم
 ّررـــــــيق
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، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله وعمى سبيل التسوية، تمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك 

 16(، إبتداء من تاريخ 1ة المساعدين، رتبة أستاذ مساعد قسم "ل"، لمدة شير واحد )األساتذ
 .                2017أكتوبر

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2017ديسمبر  20حرر بالجزائر                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                        

 أمير قاسم داودي                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق يمدد 2017 ديسمبر 20مؤرخ في  234 مقرر رقم
 بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة لجامعة العموم اإلسالمية بقسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

  .العمـــومـــية
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واكدارات العمومية، المعدل والمتمم
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا  .واكمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واكدارات العمومية وا 
، المتضمن فتإل اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك األعوان 2017أوت  14المؤرخ في  325وبمقتضى المقرر رقم  -

 .اكداريين  رتبة عون إدارة
 

 ّررـــــــيق

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  لمادة األولى:ا 
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء اكمتحان الميني لإللتحاق بسمك األعوان اكداريين، رتبة عون إدارة، 

 .2017ديسمبر  21من تاريخ  (، إبتداء1لمدة شير واحد )
 ر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.ينش :2المادة 

 2017ديسمبر  20 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ
 ــــــــ،،،،،،ـــــــ
 ـــــ،،،،،،ـــ
 ـ،،،،ـ
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  ومقررات  قرارات
 1027 فردية
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 *-* 1027 فرديةقرارات  * -*

  في رتبة مدير بحث بالمركز الوطني  ميني يوسف، يعين السيد 2017اري مشترك مؤرخ في سنة وز بقرار
 لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزل.

  في رتبة مدير بحث بالمركز الوطني  مشان جمال، يعين السيد 2017وزاري مشترك مؤرخ في سنة بقرار
 لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزل.

  بصفة مدير مخبر تحت عنوان   رواسكي خالد، يعين السيد 2017أكتوبر  12المؤرخ في  937بقرار رقم
 "اكقتصاد الكمي المطبق عمى التنمية"، المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واكقتصاد التطبيقي.

  مخبر تحت  ةمدير  تيابصف بمقاسم جميمةاألستاذة ، تنيى ميام 2017أكتوبر  12المؤرخ في  938بقرار رقم
 عنوان "اكقتصاد الكمي المطبق عمى التنمية"، المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واكقتصاد التطبيقي.

  بصفتو مدير مخبر  بن صويمح مراد تجدد عضوية األستاذ، 2017أكتوبر  12المؤرخ في  939بقرار رقم
 ، المنشأ لدس جامعة عنابة.الشاطئة"تحت عنوان "البيولوجيا البيئة لألوسال البحرية و 

  بصفتو مدير مخبر تحت  جرورو عبد الحفيظ، يعين السيد 2017أكتوبر  12المؤرخ في  940بقرار رقم
 "، المنشأ لدس جامعة عنابة.التخميط والوسائط البيولوجية العضوية والبيو تحفيز العضوي عنوان "

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان   شموفي الطاىرالسيد ، يعين 2017أكتوبر  12المؤرخ في  941بقرار رقم
 "فيزياء الجسم الصمل"، المنشأ لدس جامعة عنابة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان   قاسمي عمي، تنيى ميام السيد 2017أكتوبر  12المؤرخ في  942بقرار رقم
 "فيزياء الجسم الصمل"، المنشأ لدس جامعة عنابة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  حنون عبد المجيد، يعين السيد 2017أكتوبر  12المؤرخ في  943بقرار رقم
 "األدل العام والمقارن"، المنشأ لدس جامعة عنابة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  جميط عمي، يعين السيد 2017أكتوبر  12المؤرخ في  944بقرار رقم
 ة."الرياضيات، الديناميكا والتنميط، المنشأ لدس جامعة عناب

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان   زقور جمال الدين، يعين السيد 2017أكتوبر  12المؤرخ في  945بقرار رقم
 " اكتصال في أنظمة اكعالم ا لي "، المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لإلعالم ا لي.

  يرة مخبر تحت عنوان بصفتيا مد بنتشبة كريمة، تعين السيدة 2017أكتوبر  12المؤرخ في  946بقرار رقم
 "مناىج تصميم األنظمة"، المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لإلعالم ا لي.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  حنيفي حميمة قاضي، تعين السيدة 2017أكتوبر  12المؤرخ في  947بقرار رقم
 كنولوجيا.عنوان "البيئة النباتية والمحيط"، المنشأ لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والت

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان "العموم  حمو أحمد، يعين السيد 2017أكتوبر  12المؤرخ في  948بقرار رقم
 .1رانىالبيئة والمواد"، المنشأ لدس جامعة و 

  بصفتو مدير مخبر تحت   موني لطفي األستاذ تجدد عضوية، 2017أكتوبر  12المؤرخ في  949بقرار رقم
 .ةالموارد الطبيعية وضمان النوعية"، المنشأ لدس جامعة البوير عنوان "تسيير وتثمين 
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  بصفتو مدير مخبر  محمودي نور الدين األستاذ تجدد عضوية، 2017أكتوبر  12المؤرخ في  950بقرار رقم
 تحت عنوان " اليندسة الصناعية والتنمية المستدامة "، المنشأ لدس المركز الجامعي لغميزان.

  بصفتو مدير مخبر  بن عمر دمحم األمين األستاذ تجدد عضوية، 2017أكتوبر  12خ في المؤر  951بقرار رقم
 .1تحت عنوان "الفيزياء األساسية والتطبيقية"، المنشأ لدس جامعة البميدة

  بصفتو مدير مخبر تحت  لفري دمحم األستاذ تجدد عضوية، 2017أكتوبر  12المؤرخ في  952بقرار رقم
 .1نولوجيا المتعمقة بالتناسل الحيواني"، المنشأ لدس جامعة البميدة عنوان "البحث في البيوتك

  بصفة مدير قسم البحث  بوشنفرة جمال،  تنيى ميام السيد 2017أكتوبر  12المؤرخ في  953بقرار رقم
 "ىيكمة األنظمة وتقنيات اكعالم المتعددة"، لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفة مدير مساعد مركز  واضح نور الدين، تنيى ميام السيد 2017أكتوبر  12المؤرخ في  954بقرار رقم
 تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفة مدير مساعد مركز تنمية  بوشنفرة جمال، يعين السيد 2017أكتوبر  12المؤرخ في  955بقرار رقم
 التكنولوجيات المتطورة.

  بصفة مدير مساعد لمركز  طنجاوي جمالميام السيد ، تنيى 2017أكتوبر  12المؤرخ في  956بقرار رقم
 البحث في اكعالم العممي والتقني.

  بصفة مدير مساعد لمركز البحث في  جنوري جمال، يعين السيد 2017أكتوبر  12المؤرخ في  957بقرار رقم
 اكعالم العممي والتقني.

  أستاذ محاضر قسم "أ"، مسؤوال عن  يسبع بممرسم، يعين السيد 2017أكتوبر  19المؤرخ في  990بقرار رقم
 فريق ميدان التكوين "لغة وأدل عربي" بجامعة تيارت.

  أستاذ محاضر قسم "أ"، مسؤوال  بن رابح بضياف، يعين السيد 2017أكتوبر  19المؤرخ في  991بقرار رقم
 عن فريق ميدان التكوين "عموم المادة" بجامعة تيارت.

  أستاذ، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان  قدة لحسن، يعين السيد 2017بر أكتو  19المؤرخ في  992بقرار رقم
 التكوين "رياضيات وا عالم آلي" بجامعة تيارت.

  بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان  حسين يحي، يعين السيد 2017أكتوبر  19المؤرخ في  993بقرار رقم
 التكوين "عموم إقتصادية والتسيير وعموم تجارية" بجامعة تيارت.

  في رتبة أستاذة  صبان مونية عائشة، تنيى ميام السيدة 2017أكتوبر  19المؤرخ في  994ار رقم بقر
 محاضرة قسم "أ"، مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "آدال ولغات أجنبية" بجامعة معسكر.

  أستاذ محاضر قسم "أبن منصور عبد الكريم، يعين السيد 2017أكتوبر   19المؤرخ في  995بقرار رقم ، ،"
 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "حقوق وعموم سياسية" بالمركز الجامعي بتنذوف.

  مسؤوال عن فريق  ، أستاذ، بصفتونواني حسين، يعين السيد 2017 أكتوبر 19المؤرخ في  996بقرار رقم
جتماعية" بجامعة الجزائر ميدان التكوين "  .2عموم إنسانية وا 

  أستاذ، بصفتو مسؤوال عن قاسمي صوفينيى ميام السيد ت، 2017أكتوبر  19المؤرخ في  997بقرار رقم ،
 فريق ميدان التكوين "عموم وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي بعين تيموشنت.
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  أستاذ، بصفتو مسؤوال عن فريق لزعر عمينيى ميام السيد ت، 2017أكتوبر  19المؤرخ في  998بقرار رقم ،
 سيير وعموم تجارية" بجامعة سوق أىراس.ميدان التكوين"عموم إقتصادية، ت

  أستاذ، بصفتو مسؤوال عن دبمة عبد العالينيى ميام السيد ت، 2017أكتوبر  19المؤرخ في  999بقرار رقم ،
جتماعية" بجامعة بسكرة.  فريق ميدان التكوين "عموم إنسانية وا 

  أستاذ محاضر قسم "أ"، بصفتو  ،بوسعدية رؤوف، يعين السيد 2017أكتوبر  19المؤرخ في  1000بقرار رقم
 .2مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "حقوق وعموم سياسية" بجامعة سطيف

  بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان مريان موسى، يعين السيد 2017أكتوبر   19المؤرخ في  1001بقرار رقم ،
 التكوين "لغة وأدل عربي" بجامعة سكيكدة.

  أستاذ، بصفتو دمحم يوسف سعيد يوسفنيى ميام السيد ت،  2017 أكتوبر 19المؤرخ في  1002بقرار رقم ،
 .2مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "حقوق وعموم سياسية" بجامعة البميدة 

  أستاذ محاضر قسم "أ"، بصفتو درويش جمال،  يعين السيد 2017أكتوبر  19المؤرخ في  1003بقرار رقم ،
 م سياسية" بجامعة بومرداس.مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "حقوق وعمو 

  بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان يوسيقع عيسى، يعين السيد 2017أكتوبر  19المؤرخ في  1004بقرار رقم ،
 التكوين "آدال ولغات أجنبية" بجامعة البويرة.

  أستاذ محاضر قسم "أ" بصفتو بن عابد مختار، يعين السيد 2017أكتوبر  19المؤرخ في  1005بقرار رقم ،
 سؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية" بالمركز الجامعي بتندوف.م

  أستاذ، بصفتو مسؤوال عن عرابي أحمدنيى ميام السيد ت، 2017أكتوبر  19المؤرخ في  1006بقرار رقم ،
 فريق ميدان التكوين "لغة وأدل عربي" بجامعة تيارت.

  أستاذ، بصفتو مسؤوال سنوسي عبد القادرنيى ميام السيد ت، 2017أكتوبر  19المؤرخ في  1007بقرار رقم ،
 عن فريق ميدان التكوين "رياضيات وا عالم آلي" بجامعة تيارت.

  أستاذ، بصفتو مسؤوال حاج زيان صحراوي ،  ينيى ميام السيد 2017أكتوبر  19المؤرخ في  1008بقرار رقم ،
 بجامعة تيارت.عن فريق ميدان التكوين "عموم المادة" 

  أستاذ محاضر قسم "أ"، دحو عبد الكريمنيى ميام السيد ت،  2017أكتوبر  19المؤرخ في  1009بقرار رقم ،
 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم إقتصادية، التسيير وعمو تجارية" بجامعة تيارت.

  بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان معتوق أدمحم، يعين السيد 2017أكتوبر  19المؤرخ في  1010بقرار رقم ،
 التكوين "عموم األرض والكون" بجامعة تيارت.

  أستاذ، بصفتو مسؤوال عن دليو فوضيلنيى ميام السيد ت، 2017أكتوبر  19المؤرخ في  1011بقرار رقم ،
جتماعية" بجامعة قسنطينة   .3فريق ميدان التكوين "عموم إنسانية وا 

  أستاذة محاضرة قسم "أ"، عمارة نعيمةنيى ميام السيدة ت، 2017كتوبر أ 19المؤرخ في  1012بقرار رقم ،
 بصفتيا مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "حقوق وعموم سياسية" بجامعة أم البواقي.

  أستاذ محاضر قسم "أ"، فكاير عبد القادرنيى ميام السيد ت،  2017أكتوبر  19المؤرخ في  1013بقرار رقم ،
جتماعية" بجامعة خميس مميانة.بصفتو مسؤوال عن فري  ق ميدان التكوين "عموم إنسانية وا 
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  أستاذ محاضر قسم "أ"، يونسي عبد العزيز،  يعين السيد 2017أكتوبر  19المؤرخ في  1014بقرار رقم ،
 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة قالمة.

  أستاذ محاضر قسم بورديم عبد الحفيظنيى ميام السيد ت،  2017أكتوبر  19المؤرخ في  1015بقرار رقم ،
 "أ"، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "لغة وأدل عربي" بالمركز الجامعي لعين تيموشنت.

  بصفتو مدير مخبر  عميات حسانالسيد  تجدد عضوية، 2017أكتوبر  22المؤرخ في  /أ.ع360بقرار رقم
 النظم البيئية" المنشأ لدس جامعة الطارف.تحت عنوان "الزراعة وأداء 

  السيد بارة كمال بصفتو مدير مخبر تحت تجدد عضوية ، 2017أكتوبر   22المؤرخ في  / أ.ع361بقرار رقم
 عنوان "اليندسة الكيربائية وا لية" المنشأ لدس جامعة أم البواقي.

  طارق، بصفة مدير مساعد لدس مركز  ، يعين السيد بوديار2017أكتوبر   31المؤرخ في  1038بقرار رقم
 البحث في البيوتكنولوجيا.

  بصفة مدير قسم بحث  رزقي عبد المالك، يعين السيد 2017أكتوبر  31المؤرخ في  1039بقرار رقم
 "البيوتكنولوجيا والصحة" لدس مركز البحث في البيوتكنولوجيا.

  كات مبروك بصفة مدير قسم بحث "المسانيات ،  يعين السيد بر 2017أكتوبر  31المؤرخ في  1040بقرار رقم
والتداولية"  بوحدة البحث حول البحث المساني وقضايا المغة العربية في الجزائر لدس مركز البحث العممي والتقني 

 لتطوير المغة العربية.
  يات بصفة مدير قسم البحث "المسان غويرق حميد، يعين السيد 2017أكتوبر  31المؤرخ في  1041بقرار رقم

وقضايا المصطمإل والمعاجمية والترجمة" بوحدة البحث حول البحث المساني وقضايا المغة العربية في الجزائر 
 لدس مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

  بصفة رئيس قسم "متابعة  بوراشدي عبد الغاني، يعين السيد 2017أكتوبر   31المؤرخ في  1042بقرار رقم
 لبحث في عموم وتكنولوجيات المغة" لدس مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.نشاطات ا

  بصفة رئيس قسم "العالقات  دمحم عالل شريف، يعين السيد 2017أكتوبر  31المؤرخ في  1043بقرار رقم
 الخارجية وتثمين نتائج البحث" لدس مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

  بصفتو مدير  بن عمروش نصر الدينالسيد  تجدد عضوية، 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع362بقرار رقم
 مخبر تحت عنوان "التكنولوجيات المتقدمة في اليندسة الكيربائية" المنشأ لدس جامعة تيزي وزو.

  و مدير مخبر بصفت درويش نذيرالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  07المؤرخ في  / أ.ع363بقرار رقم
 تحت عنوان "اكلكترونيك لسكيكدة" المنشأ لدس جامعة سكيكدة.

  بصفتو مدير  بن ختو نور الدينالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  07المؤرخ في  / أ.ع364بقرار رقم
 مخبر تحت عنوان "المواد المغناطيسية" المنشأ لدس جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر  شاىد عباسالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع365بقرار رقم
 تحت عنوان "المادة المكثفة والتنمية المستدامة" المنشأ لدس جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر  لعجال السقنيالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  07 المؤرخ في /أ.ع366بقرار رقم
 دس جامعة ورقمة.تحت عنوان "ىندسة الطرائق" المنشأ ل
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  بصفتو مدير مخبر  خمفاوي فتحيالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع367بقرار رقم
 تحت عنوان "اكشعاع والبالزما وفيزياء السطوح" المنشأ لدس جامعة ورقمة.

  تحت عنوان بصفتو مدير مخبر  سمرود رشيد، يعين السيد 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع368بقرار رقم
 "إحتفاظ وتقييم الموارد البحرية" المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  لوانشي فريال، تنيى ميام السيدة 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع369بقرار رقم
 الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل.عنوان "إحتفاظ وتقييم الموارد البحرية" المنشأ لدس المدرسة 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  كيحال عمر، يعين السيد 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع370بقرار رقم
 "اكقتصاد الزراعي والغذائي والريف والبيئي" المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.

  بصفتو مدير  بن يوسف دمحم الطاىر، تنيى ميام السيد 2017 نوفمبر 07المؤرخ في  /أ.ع371بقرار رقم
 مخبر تحت عنوان "اكقتصاد الزراعي والغذائي والريف والبيئي" المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  مموك رابحالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  07المؤرخ في  / أ.ع372بقرار رقم
 ايا األدل المغاربي" المنشأ لدس جامعة البويرة.عنوان "قض

  بصفتو مدير مخبر تحت  خان دمحمالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع373بقرار رقم
 عنوان "المسانيات والمغة العربية" المنشأ لدس جامعة بسكرة.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  وليخةشريفي ز ، تعين السيدة 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع374بقرار رقم
 عنوان "كيمياء وفيزياء المواد" المنشأ لدس جامعة المسيمة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  والي عامر، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع375بقرار رقم
 عنوان "كيمياء وفيزياء المواد" المنشأ لدس جامعة المسيمة.

  بصفتو مدير مخبر  خمف هللا بوجمعةالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  07ي المؤرخ ف /أ.ع376بقرار رقم
 تحت عنوان "التقنيات العمرانية والمحيط" المنشأ لدس جامعة المسيمة.

  السيد بن ترزي حميد  بصفتو مدير مخبر تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع377بقرار رقم
 لدس جامعة بومرداس.تحت عنوان "إشارات وأنظمة" المنشأ 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  قوال إدريس، يعين السيد 2017نوفمبر  07المؤرخ في  أ.ع/378بقرار رقم
 "اليندسة المدنية" المنشأ لدس جامعة األغوال.

  بصفتو مدير مخبر  خنفر دمحم المولدي، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع379بقرار رقم
 ان "اليندسة المدنية" المنشأ لدس جامعة األغوال.تحت عنو 

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  لوانشي مريم، تعين السيدة 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع380بقرار رقم
 عمم األمراض النباتي وعمم األحياء الجزئي" المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.عنوان "

  السيد بوزناد زواري بصفتو مدير مخبر تحت  تنيى ميام، 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع381بقرار رقم
 عنوان "عمم األمراض النباتي وعمم األحياء الجزئي" المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.

  بصفتو مدير  دومانجي صالح الدينالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  07المؤرخ في  /أ.ع382بقرار رقم
 عنوان "حماية النباتات في البيئة في الوسط الزراعي" المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.مخبر تحت 
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  بصفة مدير قسم بحث "ىيكمة  يخمف فيصل، يعين السيد 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1073بقرار رقم
 األنظمة وتقنيات اكعالم المتعددة" لدس مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفة رئيس قسم "العالقات الخارجية  مروابي حميد، يعين السيد 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1074رقم بقرار
 وتثمين نتائج البحث" لدس مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفتيا رئيسة قسم "العالقات  بوسعيد خديدة، تنيى ميام السيدة 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1075بقرار رقم
 ين نتائج البحث" لدس مركز البحث في اكقتصاد من أجل التنمية.الخارجية وتثم

  بصفة رئيس قسم "العالقات الخارجية  قاضي دمحم، يعين السيد 2017نوفمبر  15مؤرخ في  1076بقرار رقم
 وتثمين نتائج البحث" لدس مركز البحث في اكقتصاد من أجل التنمية.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  ديزان رابح، يعين السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع394بقرار رقم
 "ميكانيك الطاقة ونظم التحويل" المنشأ لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت  موىاب عبد القادر، يعين السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع395بقرار رقم
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.عنوان "ظواىر التحول" المنشأ لدس 

  بصفتيا مديرة مخبر  بن طاىر فتيحة، تنيى ميام السيدة 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع396بقرار رقم
 تحت عنوان "ظواىر التحول" المنشأ لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت  إيدر دمحم عز الدينن السيد ، يعي2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع397بقرار رقم
 عنوان "زراعة النخيل" المنشأ لدس جامعة ورقمة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  شموفي حميد، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع398بقرار رقم
 .جامعة ورقمة" المنشأ لدس زراعة النخيل عنوان "

  بصفتو مدير مخبر تحت  رحمون دمحم نجيب، يعين السيد 2017نوفمبر   28 المؤرخ في/أ.ع 399بقرار رقم
عنوان "المضادات الحيوية، مضادات الفطريات، الفيزيائية الكيميائية، التركيل والنشال البيولوجية" المنشأ لدس 

 جامعة تممسان.
  صفتيا مديرة مخبر تحت ب بوشيط زىية، تنيى ميام السيدة 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع400بقرار رقم

عنوان "المضادات الحيوية، مضادات الفطريات، الفيزيائية الكيميائية، التركيل والنشال البيولوجية " المنشأ لدس 
 جامعة تممسان.

  بصفتو مدير مخبر  وسيناصديقي السيد  تجدد عضوية، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع401بقرار رقم
 .2ة" المنشأ لدس جامعة وىران تحت عنوان "الترجمة والمنيجي

  بصفتو مدير مخبر  آيت عمارة حميدالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في /أ.ع 402بقرار رقم
 تحت عنوان "عموم اليندسة واألساليل الصناعية" المنشأ لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر  مباركي عز الدينالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع403بقرار رقم
 .1تحت عنوان "عموم اكقميم، الموارد الطبيعية والبيئة" المنشأ لدس جامعة قسنطينة 

  بصفتو مدير مخبر تحت  كرور فؤادالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع404بقرار رقم
 .1ة واألجيزة النانوميترية" المنشأ لدس جامعة قسنطينةعنوان "نمذجة أجيزة الطاقة المتجدد
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  ميرود جمال، يعين السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع405بقرار رقم
 "عموم وىندسة المواد" المنشأ لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  عزاز دمحمالسيد  تنيى ميام، 2017نوفمبر  28المؤرخ في /أ.ع 406بقرار رقم
 عموم وىندسة المواد" المنشأ لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا."
  بصفتو مدير مخبر  بوخروبة توفيقالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في /أ.ع 407بقرار رقم

 لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا. تحت عنوان "الميكانيك المتقدمة" المنشأ
  بصفتو مدير مخبر تحت  شاوي كمالالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع408بقرار رقم

 عنوان "ميكانيك المواد والصيانة الصناعية" المنشأ لدس جامعة عنابة.
  بصفتيا مديرة  غوالمي زين نصيرةالسيدة تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع409بقرار رقم

 مخبر تحت عنوان "الشبكات واألنظمة" المنشأ لدس جامعة عنابة.
  بصفتو مدير مخبر تحت  سيد رشيدالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع410بقرار رقم

 عنوان "معالجة األسنان" المنشأ لدس جامعة عنابة.
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان  أوكيل دىبية، تعين السيدة 2017نوفمبر  28في  المؤرخ /أ.ع411بقرار رقم

 "اكلكتروكيمياء، التآكل والتثمين الطاقوي" المنشأ لدس جامعة بجاية.
  بصفتو مدير مخبر تحت  مخموفي العيد، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع412بقرار رقم

 تآكل والتثمين الطاقوي" المنشأ لدس جامعة بجاية.عنوان "اكلكتروكيمياء، ال
  بصفتو مدير مخبر تحت  مرتاص دمحمالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع413بقرار رقم

عنوان "الدراسات النقدية األدبية وا عالميا في المغرل العربي من التأسيس إلى نياية القرن العشرين" المنشأ لدس 
 .جامعة تممسان

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  مدي ىندالسيدة تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع414بقرار رقم
 عنوان "ىندسة الماء والمحيط" المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لمري.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  رزق هللا حسيبة، تعين السيدة 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع415بقرار رقم
 .1نوان "الصحة والبيئة" المنشأ لدس جامعة وىرانع

  بصفتو مدير مخبر تحت  رزق هللا بغداد، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع416بقرار رقم
 .1عنوان "الصحة والبيئة" المنشأ لدس جامعة وىران

  تو مدير مخبر تحت عنوان بصف رزيق كمال، يعين السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع417بقرار رقم
 .2"التنمية اكقتصادية والبشرية في الجزائر" المنشأ لدس جامعة البميدة

  بصفتو مدير مخبر  مراكشي دمحم لمين، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع418بقرار رقم
 .2يدة تحت عنوان "التنمية اكقتصادية والبشرية في الجزائر" المنشأ لدس جامعة البم

  بصفتو مدير مخبر  عمار ساسيالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع419بقرار رقم
 .2تحت عنوان "المغة العربية وآدابيا" المنشأ لدس جامعة البميدة

  بصفتو مدير مخبر تحت  بوسعدية رؤوف، يعين السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع420بقرار رقم
 .2وأبحاث حول المجازر اكستعمارية" المنشأ لدس جامعة سطيف عنوان "دراسات
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  بصفتيا مديرة  لشيب صاش جازية، تنيى ميام السيدة 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع421بقرار رقم
 .2مخبر تحت عنوان "دراسات وأبحاث حول المجازر اكستعمارية" المنشأ لدس جامعة سطيف

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  حمداش فظيمة، تعين السيدة 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع422بقرار رقم
 عنوان "فيزياء البالزما المواد الناقمة وتطبيقاتيا" المنشأ لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت  بمعسري أحمد، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع423بقرار رقم
 ن "فيزياء البالزما المواد الناقمة وتطبيقاتيا" المنشأ لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.عنوا

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  عاشق فاطمة، تعين السيدة 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع424بقرار رقم
 عنوان "حفع وتثمين الموارد البيولوجية" المنشأ لدس جامعة بومرداس.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  حموان فاطمة، تنيى ميام السيدة 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع425رقم بقرار
 عنوان "فيزياء البالزما المواد الناقمة وتطبيقاتيا" المنشأ لدس جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر  ميمودي عميالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع426بقرار رقم
 عنوان "عمم المحيط وتنمية المساحات" المنشأ لدس جامعة معسكر. تحت

  بصفتو مدير مخبر  حيرش ىواري السيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع427بقرار رقم
 تحت عنوان "النمذجة والمحاكات متعدد القياسات" المنشأ لدس جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  صيد مداني، يعين السيد 2017فمبر نو  28المؤرخ في  /أ.ع428بقرار رقم
 "تطبيقات، تسيير، صيانة وا عادة تأىيل المنشآت القاعدية لممدينة" المنشأ لدس جامعة سوق أىراس.

  بصفتو مدير مخبر تحت  جبار ياسين، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع429بقرار رقم
 سيير، صيانة وا عادة تأىيل المنشآت القاعدية لممدينة" المنشأ لدس جامعة سوق أىراس.عنوان "تطبيقات، ت

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  عرار زىير، يعين السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع430بقرار رقم
 "الكيمياء العضوية المواد الطبيعية وتحاليل" المنشأ لدس جامعة تممسان.

  بصفتو مدير  كاجيمة مولنجي جوزيف، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر   28المؤرخ في  /أ.ع431بقرار رقم
 مخبر تحت عنوان "الكيمياء العضوية المواد الطبيعية وتحاليل" المنشأ لدس جامعة تممسان.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  بوخمزة دمحم، يعين السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع432بقرار رقم
 لبيئة وبيولوجية ألرضية والنظام البيئي" المنشأ لدس جامعة تيزي وزو."عمم ا

  بصفتو مدير مخبر  عمرون منصور، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع433بقرار رقم
 تحت عنوان "عمم البيئة وبيولوجية ألرضية والنظام البيئي" المنشأ لدس جامعة تيزي وزو.

  بصفتو مدير مخبر تحت  جنان جمالالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28مؤرخ في ال /أ.ع434بقرار رقم
 عنوان "جودة وأمن األغذية" المنشأ لدس جامعة تيزي وزو.

  بصفتيا مديرة  طويل بوقفة شافيةالسيدة تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع435بقرار رقم
 ئية" المنشأ لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.مخبر تحت عنوان "البيولوجيا الخموية والجز 

  بصفتو مدير   بولحديد مصطفىالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر   28المؤرخ في  /أ.ع436بقرار رقم
 مخبر تحت عنوان "األنظمة البحرية والساحمية " المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة السواحل.
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  بصفتو مدير مخبر  بن نوار جمالالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع437رقم بقرار
 تحت عنوان "اكعالم ا لي، الرياضيات والفيزياء من أجل الفالحة والغابات" المنشأ لدس جامعة البويرة.

  بصفتو مدير  يدشوابي عبد المجالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع438بقرار رقم
 مخبر تحت عنوان "الجيوديناميكيا والموارد الطبيعية" المنشأ لدس جامعة عنابة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  مبمي فاتححالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع439بقرار رقم
 لدس جامعة أم البواقي.عنوان "تعميمية المغة العربية والنص األدبي في النظام التعميمي الواقع" المنشأ 

  بصفتو مدير مخبر تحت  آيت سعادة جمال، يعين السيد 2017نوفمبر   28المؤرخ في  /أ.ع440بقرار رقم
 عنوان "تكنولوجيا الغذائية والتغذية" المنشأ لدس جامعة مستغانم.

  ير مخبر تحت بصفتو مد  بودروة قدور، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع441بقرار رقم
 عنوان "تكنولوجيا الغذائية والتغذية" المنشأ لدس جامعة مستغانم.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان   حواث صالح، يعين السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع442بقرار رقم
 "الفيزياء النظرية" المنشأ لدس جامعة جيجل.

  بصفتو مدير مخبر تحت  بوجدع الطاىرميام السيد  ، تنيى2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع443بقرار رقم
 عنوان "الفيزياء النظرية" المنشأ لدس جامعة جيجل.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان   عاصم كمال،  يعين السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع444بقرار رقم
 تيارت. "فيزيولوجية النباتات المطبقة عمى الزراعة خارج التربة" المنشأ لدس جامعة

  بصفتو مدير مخبر تحت  عدة أحمد، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع445بقرار رقم
 عنوان "فيزيولوجية النباتات المطبقة عمى الزراعة خارج التربة" المنشأ لدس جامعة تيارت.

  بصفتو مدير  ادريعقوبي عبد القالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع446بقرار رقم
 مخبر تحت عنوان "دراسة المواد والوسائل الضوئية" المنشأ لدس جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير  يوسفات عبد الرحمانالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع447بقرار رقم
 مخبر تحت عنوان "الرياضيات" المنشأ لدس جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير   بن السبتي عبد المالكالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  ع/أ.448بقرار رقم
 .2مخبر تحت عنوان "الدراسة والبحث حول اكعالم والتوثيق العممي والتكنولوجي" المنشأ لدس جامعة قسنطينة

  و مدير مخبر بصفت بوفايضة محمودالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع449بقرار رقم
 .2تحت عنوان "األبحاث في اكعالم ا لي الموزع" المنشأ لدس جامعة قسنطينة 

  بصفتو مدير مخبر  لوكيا الياشميالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع450بقرار رقم
 .2تحت عنوان "التطبيقات النفسية والتربوية" المنشأ لدس جامعة قسنطينة 

  بصفتو مدير مخبر تحت   دربال مرادالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع451بقرار رقم
 .1عنوان "سطوح، سطوح بينية وطباقات رقيقة" المنشأ لدس جامعة البميدة 

  بصفتو مدير مخبر تحت   يوسف مدانيبن ، يعين السيد 2017نوفمبر  28 المؤرخ في /أ.ع452بقرار رقم
 رافي ا لي البيئة والمحيط" المنشأ لدس جامعة معسكر.عنوان "اكعالم الجغ
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  بصفتو مدير مخبر تحت  عدوكة لخضر، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع453بقرار رقم
 عنوان "اكعالم الجغرافي ا لي البيئة والمحيط" المنشأ لدس جامعة معسكر.

  بصفتو مدير  عباس ميمود طاىرالسيد تجدد عضوية  ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع454بقرار رقم
 مخبر تحت عنوان "اكعالم الميكانيكا والطاقويات" المنشأ لدس جامعة الشمف.

  بصفتو مدير مخبر  حساني مختارالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع455بقرار رقم
 .2تحت عنوان "المخطوطات" المنشأ لدس جامعة الجزائر

 بصفتو مدير مخبر تحت  بمبشير لحسنالسيد ، تجدد عضوية 2017نوفمبر  28المؤرخ في  أ.ع/456رار رقم بق
 " المنشأ لدس جامعة سيدي بمعباس.تجديد البحث في تعميمية المغة العربية في المنظومة التربوية الجزائريةعنوان "

  بصفتو مدير مخبر تحت  بحري مباركد السيتجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع457بقرار رقم
 عنوان "نمذجة األنظمة الطاقوية" المنشأ لدس جامعة بسكرة.

  بصفتو مدير مخبر  بابا حنيني دمحم شوقي، يعين السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع458بقرار رقم
 امعة بسكرة.تحت عنوان "األنظمة الخبيرة، الصورة وتطبيقاتيما في مجال اليندسة" المنشأ لدس ج

  بصفتو مدير مخبر تحت  فضيل شريف،  تنيى ميام السيد 2017نوفمبر   28المؤرخ في  /أ.ع459بقرار رقم
 عنوان "األنظمة الخبيرة، الصورة وتطبيقاتيما في مجال اليندسة" المنشأ لدس جامعة بسكرة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  دمحمشادلي السيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر   28المؤرخ في  /أ.ع460بقرار رقم
 عنوان "مدن أقاليم والحكومة المجالية" المنشأ لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت  غريسي دمحمالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع461بقرار رقم
 عنوان "ىندسة المواد" المنشأ لدس جامعة الشمف.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  بييج نسيمة، تعين السيدة 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع462رقم بقرار
 عنوان "التكنولوجيا المينة، تثمين، فيزيوكيمياء المواد البيولوجية والتنوع البيولوجي" المنشأ لدس جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر تحت  ني موسىعمرا، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع463بقرار رقم
 عنوان "التكنولوجيا المينة، تثمين، فيزيوكيمياء المواد البيولوجية والتنوع البيولوجي" المنشأ لدس جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر  مييوبي مصطفى كمال، يعين السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع464بقرار رقم
 د المائية" المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لمري.تحت عنوان "تعبئة وتقييم الموار 

  بصفتيا مديرة مخبر  طويبية بنينة، تنيى ميام السيدة 2017نوفمبر   28 المؤرخ في /أ.ع465بقرار رقم
 تحت عنوان "تعبئة وتقييم الموارد المائية" المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لمري.

  بصفتو مدير مخبر  أحمد مريوشالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع466بقرار رقم
 تحت عنوان "التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبيقية" المنشأ لدس المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.

  بصفتو مدير مخبر  ي رشيددايسعالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع467بقرار رقم
 .1بيقات الطاقوية لميدروجين" المنشأ لدس جامعة البميدة تحت عنوان "التط

  بصفتو مدير مخبر تحت  عوابد عميالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر   28المؤرخ في  /أ.ع468بقرار رقم
 .1عنوان "التحميل الوظيفي لألسالي الكيميائية" المنشأ لدس جامعة البميدة 
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  بصفتو مدير مخبر  بن مالك رشيدالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع469بقرار رقم
 تحت عنوان "عادات وأشكال التعبير الشعبي في الجزائر" المنشأ لدس جامعة تممسان.

  بصفتو مدير مخبر  ديدي دمحم أمينالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع470بقرار رقم
 المنشأ لدس جامعة تممسان. تحت عنوان "تكنولوجيات الفصل والتنقية"

  بصفتو مدير مخبر  ممقدم مصطفىبالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر   28المؤرخ في  /أ.ع471بقرار رقم
 تحت عنوان "تقييم سياسة التنمية اكقتصادية في الجزائر" المنشأ لدس جامعة تممسان.

  بصفتو مدير مخبر   حفاف حفيظ السيدتجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع472بقرار رقم
 .1تحت عنوان "الحوسبة الصناعية والشبكات" المنشأ لدس جامعة وىران

  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  بوعمران كريم، يعين السيد 2017نوفمبر  28المؤرخ في /أ.ع 473بقرار رقم
 .1"اكعالم ا لي لوىران" المنشأ لدس جامعة وىران

  بصفتو مدير مخبر  بمجياللي بوزيان، تنيى ميام السيد 2017نوفمبر  28خ في المؤر  /أ.ع474بقرار رقم
 .1تحت عنوان "اكعالم ا لي لوىران" المنشأ لدس جامعة وىران

  بصفتو مدير مخبر تحت  لباح يحيالسيد تجدد عضوية ،  2017نوفمبر   28المؤرخ في  /أ.ع475بقرار رقم
 .1صال" المنشأ لدس جامعة وىرانعنوان "اكعالم ا لي وتكنولوجيات اكت

  بصفتو مدير مخبر   ميديد إبراىيمالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع476بقرار رقم
 .1تحت عنوان "الدراسات المغاربية، النخل وبناء الدولة الوطنية" المنشأ لدس جامعة وىرا 

  بصفتو مدير مخبر  ولعة نور الدينالسيد ضوية تجدد ع، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع477بقرار رقم
 تحت عنوان " الميكانيك والييكمة " المنشأ لدس جامعة قالمة.

  بصفتيا مديرة مخبر  نقادي لطيفةالسيدة تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع478بقرار رقم
 .1لدس جامعة وىران تحت عنوان " الديناميكا الحرارية المطبقة والنمذجة الجزئية " المنشأ

  بصفتو مدير مخبر   بن الشيخ دمحمالسيد تجدد عضوية ، 2017نوفمبر  28المؤرخ في  /أ.ع479بقرار رقم
 تحت عنوان "تنمية الجيومواد" المنشأ لدس جامعة المسيمة.

  كمحاسل لبرنامج دعم  منصور خوجة فاتحن السيد يي، يعاد تع2017نوفمبر  29مؤرخ في  1097بقرار رقم
 لتعميم العالي والبحث العممي في الجزائر.في مجال االسياسة القطاعية 

  كمديرة لبرنامج دعم  بن برنو أمينة ز ىرة، يعاد تعيين السيدة 2017نوفمبر  29مؤرخ في  1098بقرار رقم
 العالي والبحث العممي في الجزائر.لتعميم في مجال االسياسة القطاعية 

  بصفة رئيس قسم "الطرائق  واضح نور الدين، يعين السيد 2017نوفمبر  30المؤرخ في  1099بقرار رقم
 .المتطورةالتكنولوجية المتطورة وتسيير مشاريع البحث" لدس مركز تنمية التكنولوجيات 

  بصفتيا مديرة مخبر  بن بميدية نجيةالسيدة تجدد عضوية ، 2017ديسمبر  10المؤرخ في  /أ.ع480بقرار رقم
 .1نظمة المعموماتية" المنشأ لدس جامعة البميدةتحت عنوان "تطوير األ

  بصفتو مدير مخبر تحت  بوبكر الزوبير، يعين السيد 2017ديسمبر  10المؤرخ في  /أ.ع481بقرار رقم
 عنوان "صون، تسيير وتحسين الوسط الغابي" المنشأ لدس المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  سفاري ميمود، يعين السيد 2017ديسمبر  10المؤرخ في  /أ.ع482بقرار رقم
 .2المجتمع الجزائري المعاصر" المنشأ لدس جامعة سطيف"
  بصفتو مدير مخبر  بوالشعير عبد العزيز، تنيى ميام السيد 2017ديسمبر  10المؤرخ في  /أ.ع483بقرار رقم

 .2طيفتحت عنوان "المجتمع الجزائري المعاصر" المنشأ لدس جامعة س
  بصفتو مدير مخبر  بن بوزيان دمحمالسيد تجدد عضوية ، 2017ديسمبر  10المؤرخ في  /أ.ع484بقرار رقم

 تحت عنوان "النقود والمؤسسات المالية في المغرل العربي" المنشأ لدس جامعة تممسان.
  بصفتو مدير  مفالح بن عبد هللاالسيد تجدد عضوية ، 2017ديسمبر  10المؤرخ في /أ.ع 485بقرار رقم

 مخبر تحت عنوان "المغة والتواصل" المنشأ لدس المركز الجامعي لغميزان.
  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  شيخ صالح، يعين السيد 2017ديسمبر  10المؤرخ في  /أ.ع486بقرار رقم

 ولوجيا."النواقل المتعددة األطوار واألوسال المسامية" المنشأ لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكن
  بصفتيا مديرة مخبر  بوىادف خديجة، تنيى ميام السيدة 2017ديسمبر   10المؤرخ في  /أ.ع487بقرار رقم

 تحت عنوان "النواقل المتعددة األطوار واألوسال المسامية" المنشأ لدس جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان  قروي زىيرةالسيدة ، تعين 2017ديسمبر  10المؤرخ في  /أ.ع488بقرار رقم

 .1"الدراسات التراثية" المنشأ لدس جامعة قسنطينة
  بصفتيا مديرة مخبر  قيسمون جميمة، تنيى ميام السيدة 2017ديسمبر  10المؤرخ في  /أ.ع489بقرار رقم

 .1تحت عنوان "الدراسات التراثية" المنشأ لدس جامعة قسنطينة
  مدير قسم البحث بصفة  حساني سميم، تنيى ميام السيد 2017ديسمبر   24المؤرخ في  1147بقرار رقم

 "األوسال ا ينية والميزر" لدس مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
  بصفتيا مديرة وحدة بحث تحت  شارب دليمة، تنيى ميام السيدة 2017ديسمبر  25مؤرخ في  1153بقرار رقم

 .2والصحة"، المنشأة لدس جامعة وىران عنوان "العموم اكجتماعية
  بصفتو مدير وحدة بحث  دالي عمي عبد الصمد، يعين السيد 2017ديسمبر   25المؤرخ في  1154بقرار رقم

 .2تحت عنوان "العموم اكجتماعية والصحة"، المنشأة لدس جامعة وىران 
  بصفتو مدير مخبر تحت عنوان  جاللفراتحية ، يعين السيد 2017ديسمبر  27المؤرخ في  /أ.ع490بقرار رقم

 "فيزياء األرض" المنشأ لدس جامعة بومرداس.
  بصفتو مدير مخبر  بوقرن عبد الرحمان، تنيى ميام السيد 2017ديسمبر  27المؤرخ في  /أ.ع491بقرار رقم

 تحت عنوان "فيزياء األرض" المنشأ لدس جامعة بومرداس.
  بصفتو مدير مخبر  رتيمي الفضيل، تجدد عضوية السيد 2017ديسمبر  27المؤرخ في  /أ.ع492بقرار رقم

دارة الموارد البشريةتحت عنوان "  .2البميدة" المنشأ لدس جامعة التنمية التنظيمية وا 
  بصفتو مدير مخبر تحت  قديم أحمدالسيد تجدد عضوية ، 2017ديسمبر  27المؤرخ في  /أ.ع493بقرار رقم

 نشأ لدس جامعة الجمفة.عنوان "عموم ومعموماتية المواد" الم
  بصفتو مدير مخبر  عمارنة مسعودالسيد تجدد عضوية ، 2017ديسمبر   27المؤرخ في  /أ.ع494بقرار رقم

 .3تحت عنوان "حقوق اكنسان في األنظمة المقارنة في ظل التحوالت الدولية الراىنة" المنشأ لدس جامعة الجزائر
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 *-* 1027 مقررات فردية *-*

  بصفة رئيس لجنة الصفقات  عبد الصمد مولود، يعين السيد 2017أكتوبر  2مؤرخ في  413بمقرر رقم
 لمديرية الخدمات الجامعية بالبميدة العفرون.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  ثاليجي عمي، يعين السيد 2017أكتوبر  2مؤرخ في  414بمقرر رقم
 الخدمات الجامعية بالبميدة.

  فرعي لمراقبة التسيير، التي يمارسيا السيد المدير ال،  تنيى ميام 2017أكتوبر  12مؤرخ في  432بمقرر رقم
 ، كحالتو عمى التقاعد.بابا خميفة

  وطبقا ألحكام اتفاقية اكطار الخاصة ببرنامج التعاون الجزائري ، 2017أكتوبر  16مؤرخ في  436بمقرر رقم
 بصفتو عضوا. الياشمي مسعودد (، يعين السي  PHC Tassiliو  PHC Maghrebالفرنسي )–

  وطبقا ألحكام اتفاقية اكطار الخاصة ببرنامج التعاون الجزائري 2017أكتوبر  16مؤرخ في  437بمقرر رقم ،
 بصفتيا عضوا. األسود سعيدة(، تعين السيدة   PHC Tassiliو  PHC Maghrebالفرنسي )–

  تفاقية اكطار الخاصة ببرنامج التعاون الجزائري ، وطبقا ألحكام ا2017أكتوبر  16مؤرخ في  438بمقرر رقم
 بصفتو عضوا. مباركي عز الدين(، يعين السيد   PHC Tassiliو  PHC Maghrebالفرنسي )–

  وطبقا ألحكام اتفاقية اكطار الخاصة ببرنامج التعاون الجزائري 2017أكتوبر  16مؤرخ في  439بمقرر رقم ،
 بصفتو عضوا. سينأو صديقي (، يعين السيد   PHC Tassiliو  PHC Maghrebالفرنسي )–

  وطبقا ألحكام اتفاقية اكطار الخاصة ببرنامج التعاون الجزائري 2017أكتوبر  16مؤرخ في  440بمقرر رقم ،
 بصفتيا عضوا.جعفري فتيحة (، تعين السيدة   PHC Tassiliو  PHC Maghrebالفرنسي )–

  طبقا ألحكام اتفاقية اكطار الخاصة ببرنامج التعاون الجزائري ، و 2017أكتوبر  16مؤرخ في  441بمقرر رقم
 بصفتو عضوا. جيك رضايج(، يعين السيد   PHC Tassiliو  PHC Maghrebالفرنسي )–

  وطبقا ألحكام اتفاقية اكطار الخاصة ببرنامج التعاون الجزائري 2017أكتوبر  16مؤرخ في  442بمقرر رقم ،
 عضوا. ابصفتي طويل شافية ةعين السيدت(،   PHC Tassiliو  PHC Maghrebالفرنسي )–

  وطبقا ألحكام اتفاقية اكطار الخاصة ببرنامج التعاون الجزائري 2017أكتوبر  16مؤرخ في  443بمقرر رقم ،
 عضوا. ابصفتي بوكالة مميكة ةعين السيدت(،   PHC Tassiliو  PHC Maghrebالفرنسي )–

  وطبقا ألحكام اتفاقية اكطار الخاصة ببرنامج التعاون الجزائري 2017ر أكتوب 16مؤرخ في  444بمقرر رقم ،
 عضوا. ابصفتي نموشي سعدية ةعين السيدت(،   PHC Tassiliو  PHC Maghrebالفرنسي )–

  بصفة نائل مدير لمراقبة التسيير،  بورباس مولود، يعين السيد 2017أكتوبر   22مؤرخ في  448بمقرر رقم
 التعميم العالي والبحث العممي. بالنيابة، بوزارة
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  بصفة نائل  بورباس مولودفي حدود صالحيتو يمنإل لمسيد و ، 2017أكتوبر  22مؤرخ في  449بمقرر رقم
باكمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق  امدير لمراقبة التسيير، بالنيابة، تفويض

 قرار. ستثناء ما يتخذ في شكلباوالمقررات، 
  بصفة نائل مدير لمدراسات  آيت مختار محند أكمي، يعين السيد 2017أكتوبر  22مؤرخ في  450بمقرر رقم

 القانونية والمنازعات، بالنيابة، بوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
  صفة ب آيت مختار محند أكميفي حدود صالحيتو يمنإل لمسيد و ، 2017أكتوبر  22مؤرخ في  451بمقرر رقم

باكمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي  انائل مدير لمدراسات القانونية والمنازعات، بالنيابة، تفويض
 ستثناء ما يتخذ في شكل قرار.باعمى كل الوثائق والمقررات، 

  كأمين عام لجامعة تبسة. كردي بشير السيد  ، تنيى ميام2017أكتوبر  24مؤرخ في  453بمقرر رقم 
 بصفة مدير معيد عموم وتقنيات  قاسمي فيصل، يعين السيد 2017أكتوبر  24مؤرخ في  454قرر رقم بم

 النشاطات البدنية والرياضية، بجامعة تبسة، بالنيابة.
  بصفة عمدي كمية ا دال والمغات،  سيمي رشيد، يعين السيد 2017أكتوبر  24مؤرخ في  455بمقرر رقم

 بجامعة تبسة، بالنيابة.
  بصفة مدير عام، بالنيابة، لموكالة  عوفان نبيل،  يعين السيد 2017أكتوبر  30مؤرخ في  459رقم بمقرر

 الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة.
  بصفة مدير عام،  عوفان نبيلفي حدود صالحيتو يمنإل لمسيد و ، 2017أكتوبر  30مؤرخ في  460بمقرر رقم

الصحة، تفويض باكمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث  بالنيابة، لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم
 العممي كآمر بالصرف.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات  بن زيان عبد الباقي، يعين السيد 2017نوفمبر  01مؤرخ في  462بمقرر رقم
 .1لجامعة وىران 

  س لجنة الصفقات بصفة رئي عربية جيالليبن ، يعين السيد 2017نوفمبر   01مؤرخ في  463بمقرر رقم
 .لمديرية الخدمات الجامعية بتممسان

  لجنة الصفقات  ةبصفة رئيس مقيداش فوزية ةعين السيدت، 2017نوفمبر  01مؤرخ في  464بمقرر رقم
 لممدرسة العميا لألساتذة بالقبة.

  أمين عام لموكالة -قاصدي عبد الغني السيد  يكمف، 2017نوفمبر  06المؤرخ في  465بمقرر رقم
 وضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا، بتسيير شؤون الوكالة بصفة مؤقتة.الم

  قاصدي عبد الغنيفي حدود صالحياتو يمنإل لمسيد و ، 2017نوفمبر   06المؤرخ في  466بمقرر رقم  
 ابصفتو مكمفا، بصفة مؤقتة، بتسيير شؤون الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا، تفويض

 مضاء بإسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.باك
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  تنيى ميام عميد كمية العموم التطبيقية، بجامعة تيارت، التي 2017نوفمبر  08المؤرخ في  467بمقرر رقم  ،
 .بمفضل الشيخيمارسيا السيد 

  ية العموم التطبيقية، بصفة عميد كم حسان مداني، يعين السيد 2017نوفمبر  08المؤرخ في  468بمقرر رقم
 بالنيابة، بجامعة تيارت.

  تنيى ميام نائل مدير مكمف بالتنمية واكستشراف والتوجيو، 2017نوفمبر   08المؤرخ في  469بمقرر رقم  ،
 .بن عمارة أحمدبجامعة تيارت، التي يمارسيا السيد 

  ة نائل مدير مكمف بالتنمية بصف معتوق أدمحم، يعين السيد 2017نوفمبر  08المؤرخ في  470بمقرر رقم
 واكستشراف والتوجيو، بالنيابة، بجامعة تيارت.

  تنيى ميام عميد كمية العموم اكقتصادية والتجارية وعموم 2017نوفمبر  08المؤرخ في  471بمقرر رقم ،
 .مداني بن شيرةالتسيير، بجامعة تيارت، التي يمارسيا السيد 

  بصفة عميد كمية العموم  بن عمارة أحمد، يعين السيد 2017نوفمبر  08المؤرخ في  472بمقرر رقم
 اكقتصادية والتجارية وعموم التسيير، بالنيابة، بجامعة تيارت.

  بصفة مدير معيد عموم وتقنيات  بوقزولة فؤاد، يعين السيد 2017نوفمبر  08المؤرخ في  473بمقرر رقم
 راس.النشاطات البدنية والرياضية، بالنيابة، بجامعة سوق أى

  تنيى ميام عميد كمية العموم اكنسانية والعموم اكجتماعية، 2017نوفمبر  08المؤرخ في  474بمقرر رقم ،
 .حمزة شريف عميبجامعة تممسان، التي يمارسيا السيد 

  بصفة عميد كمية العموم اكنسانية  باي بوعالم، يعين السيد 2017نوفمبر  08المؤرخ في  475بمقرر رقم
 .جتماعية، بالنيابة، بجامعة تممسانوالعموم اك

  تنيى ميام مدير المدرسة العميا لألساتذة ببشار، التي يمارسيا 2017نوفمبر  12المؤرخ في  476بمقرر رقم ،
 .ربحي مبروكالسيد 

  بصفة مدير المدرسة العميا  ميسوم عبد الكريم، يعين السيد 2017نوفمبر  12المؤرخ في  477بمقرر رقم
 ار، بالنيابة.لألساتذة ببش

  بصفة مدير عام، بالنيابة، لموكالة الموضوعاتية  حساني سميم، يعين السيد 2017نوفمبر  14بمقرر مؤرخ في
 لمبحث في العموم والتكنولوجيا.

  مدير عام،  حساني سميمفي حدود صالحياتو يمنإل لمسيد و ، 2017نوفمبر  14المؤرخ في  478بمقرر رقم
باكمضاء بإسم وزير التعميم العالي والبحث  ااتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا، تفويضبالنيابة، لموكالة الموضوع
 العممي كآمر بالصرف.

  بصفة نائل مدير، مكمف بالتكوين  بحري أحمد،  يعين السيد 2017نوفمبر  14المؤرخ في  479بمقرر رقم
كذا التكوين العالي في التدرج، بالنيابة، العالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشيادات و 

 .1بجامعة وىران
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  تنيى ميام مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، بالنيابة، 2017نوفمبر  15المؤرخ في  484بمقرر رقم ،
 . جريجان ياسينالتي يمارسيا السيد 

  بصفة مدير، بالنيابة،  ينمراد غوثي نجم الد، يعين السيد 2017نوفمبر  15المؤرخ في  485بمقرر رقم
 لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  مراد غوثي نجم الدينفي حدود صالحياتو يمنإل لمسيد و ، 2017نوفمبر  15المؤرخ في  486بمقرر رقم 
باكمضاء بإسم وزير التعميم العالي والبحث  ابصفة مدير، بالنيابة، لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، تفويض

 مي كآمر بالصرف.العم
  نوفمبر  06المؤرخ في  465رقم ، تمغى أحكام المقرر 2017نوفمبر  15المؤرخ في  487بمقرر رقم

أمين عام لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم -قاصدي عبد الغني ، الذي يتضمن تكميف السيد 2017
 والتكنولوجيا، بتسيير شؤون الوكالة بصفة مؤقتة.

  2017نوفمبر  06المؤرخ في  466،  تمغى أحكام المقرر رقم 2017نوفمبر  15ؤرخ في الم 488بمقرر رقم. 
  تنيى ميام نائل مدير مكمف بالتنمية واكستشراف والتوجيو، 2017نوفمبر  15المؤرخ في  489بمقرر رقم ،

 . مسراتي سميمة ةمارسيا السيدت، التي 2بالنيابة، بجامعة البميدة 
  تنيى ميام عميد كمية ا دال والمغات، بالنيابة، بجامعة 2017نوفمبر  15ي المؤرخ ف 490بمقرر رقم ،

 . دمحم السعيد عبدلي، التي يمارسيا السيد 2البميدة
  بصفة عميد كمية ا دال والمغات،  طيبي دمحم، يعين السيد 2017نوفمبر  15المؤرخ في  491بمقرر رقم

 .2بالنيابة، بجامعة البميدة 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات  بن عريبة جياللي، يعين السيد 2017نوفمبر  15مؤرخ في ال 492بمقرر رقم

 المنصورة. –لمديرية الخدمات الجامعية بتممسان 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات  بن عبيد طاىر، يعين السيد 2017نوفمبر  15المؤرخ في  493بمقرر رقم

 لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
  بصفة رئيس لجنة الصفقات  زعنون بعد الوىاب، يعين السيد 2017نوفمبر  15لمؤرخ في ا 494بمقرر رقم

 لممركز الجامعي بالنعامة.
  بالنيابة ،  تنيى ميام عميد كمية العموم اكنسانية واكجتماعية،2017نوفمبر  16المؤرخ في  495بمقرر رقم ،

 .يعيش دمحمرسيا السيد ، التي يمابجامعة المسيمة
 بصفة عميد كمية العموم اكنسانية  عمور عمر، يعين السيد 2017نوفمبر  16المؤرخ في  496م بمقرر رق

 واكجتماعية، بالنيابة، بجامعة المسيمة.
  تنيى ميام عميد كمية العموم اكقتصادية والتجارية وعموم 2017نوفمبر  16المؤرخ في  497بمقرر رقم ،

 .برحومة عبد الحميدلسيد التسيير، بجامعة المسيمة، التي يمارسيا ا
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  بجامعة بالنيابة، ، تنيى ميام عميد كمية عموم الطبيعة والحياة، 2017نوفمبر  16المؤرخ في  498بمقرر رقم
 .العثماني إبراىيممستغانم، التي يمارسيا السيد 

  وم بصفة عميد كمية عم صواليمي دينة ليمى، تعين السيدة 2017نوفمبر  16المؤرخ في  499بمقرر رقم
 الطبيعة والحياة، بالنيابة، بجامعة مستغانم.

  بصفة نائل مدير،  إواللن مميكة زوجة بوكالة، تعين السيدة 2017نوفمبر  20المؤرخ في  501بمقرر رقم
والتنشيط والتظاىرات العممية، بالنيابة، لجامعة ىواري بومدين لمعموم  الخارجية والتعاون  مكمفة بالعالقات

 والتكنولوجيا.
 بصفة نائل مدير مكمف بالعالقات  دادون مسعود، يعين السيد 2017نوفمبر  21المؤرخ في  502رر رقم بمق

 والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة األغوال.واالتصال الخارجية والتعاون والتنشيط 
  والتعاون  ، تنيى ميام نائل مدير مكمف بالعالقات الخارجية2017نوفمبر   21المؤرخ في  503بمقرر رقم

  .مختاري مسري   ةمارسيا السيدت ، التيلوالتنشيط واكتصال والتظاىرات العممية، بجامعة األغوا
  تنيى ميام عميد كمية الرياضيات واكعالم ا لي، بجامعة 2017نوفمبر   21المؤرخ في  504بمقرر رقم  ،

  .ربيعي صالح الدين، التي يمارسيا السيد  2باتنة 
  بصفة عميد كمية الرياضيات مومن حمومو، يعين السيد 2017نوفمبر  21المؤرخ في  505بمقرر رقم ،

  .2واكعالم ا لي، بالنيابة، بجامعة باتنة
  التي يمارسيا 2، تنيى ميام أمين عام بالنيابة، لجامعة باتنة2017نوفمبر   27المؤرخ في  506بمقرر رقم ،

  .بومعراف كمالالسيد 
  بصفة أمين عام بالنيابةمالخسو الطاىر، يعين السيد 2017نوفمبر  27في المؤرخ  507بمقرر رقم ، ،

  .2بجامعة باتنة
  بصفة أمين عام، بالنيابة،  عريبة جيالليبن ، يعين السيد 2017نوفمبر   30المؤرخ في  531بمقرر رقم

 لجامعة تممسان.
  ف بالتنمية واكستشراف والتوجيو مدير مكمنائل ، تنيى ميام 2017نوفمبر  30المؤرخ في  532بمقرر رقم

  .ي يمارسيا السيد  بن سميمان دمحم، التمعسكربجامعة 
  بصفة مدير لممركز الجامعي  بوبكر موسى، يعين السيد 2017ديسمبر  03المؤرخ في  533بمقرر رقم

 بإليزي، بالنيابة.
  بصفة مدير  وبكر موسىبفي حدود صالحيتو يمنإل لمسيد و ، 2017ديسمبر  03المؤرخ في  534بمقرر رقم

 باكمضاء بإسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف. الممركز الجامعي بإليزي، بالنيابة، تفويض
  تنيى ميام مدير المدرسة العميا لألساتذة ببشار، التي 2017ديسمبر  04المؤرخ في  535بمقرر رقم ،

  .ربحي مبروكيمارسيا السيد  
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  مدير لممدرسة العميا لألساتذة  ميسوم عبد الكريم، يعين السيد 2017ديسمبر  04مؤرخ في ال 536بمقرر رقم
 ببشار، بالنيابة.

  بصفة  ميسوم عبد الكريمفي حدود صالحيتو يمنإل لمسيد و ، 2017ديسمبر   04المؤرخ في 537بمقرر رقم
زير التعميم العالي والبحث العممي كآمر باكمضاء بإسم و  امدير لممدرسة العميا لألساتذة ببشار، بالنيابة، تفويض

 بالصرف.
  بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية  إمسعودان بمعيد، يعين السيد 2017ديسمبر   11المؤرخ في  545بمقرر رقم

 الوطنية في تخصص عمم الكمياء الحيوية.
  لمجنة البيداغوجية  بصفتيا رئيسة ولعى حنيفة، تعين السيدة 2017ديسمبر   11المؤرخ في  546بمقرر رقم

 الوطنية في تخصص عمم الييموبيولوجيا وحقن الدم.
  بصفة رئيس لجنة الصفقات  مرخوفي مولود، يعين السيد 2017ديسمبر  12المؤرخ في  554بمقرر رقم

 لمديرية الخدمات الجامعية بإليزي.
  ئيس لجنة الصفقات بصفة ر  بن يعقوب أحسن، يعين السيد 2017ديسمبر  12المؤرخ في  555بمقرر رقم

 لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.
  بصفة رئيس لجنة الصفقات  بن شيخ ىواري ، يعين السيد 2017ديسمبر  12المؤرخ في  556بمقرر رقم

 .1لجامعة وىران
  بصفة مدير معيد العموم والتقنيات  مزياني سميم، يعين السيد 2017ديسمبر   14المؤرخ في  557بمقرر رقم

 ، بالنيابة.1ية، بجامعة قسنطينةالتطبيق
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