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 33 ......................................................................................"األمير عبد القادر" لمعموم اإلسالمية.
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 35 ..............................................................................................................بجامعة بشار
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 35 ...........................................................................................................بجامعة األغواط
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 53 ...................................................المركزالجامعي بتامنغست،المعدل.يحددالقائمة االسمية ألعضاء المجمس إدارة 
 54 ........، يتضمن إعالن نتائج الدورة السابعة عشرة لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين2015جويمية  09مؤرخ في  326قـرار رقم  -
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المؤسسات العمومية ذات الطابع  لتقييمة الوطنيالمجنة  أعضاءتضمن تعيين ي، 2015جويمية  11 في مؤرخ 328  رقم قرار -

 57 ................................................................العممي والثقافي والميني و المؤسسات األخرى لمتعميم العالي.
لنيل شيادة الماجستيـرويحّدد يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعــميم العالي لضمان الّتكوين  2015جويمية12مـّؤرخ في 332قـرار رقـم  -

 58 ......................................................................2016-2015المفتوحة لّسنة الجامعية  بعدد المناص
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 60 ...............................................................2016-2015امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحةعدد
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2015 ................................................................................................................... 98 
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 104 ................................................................................................................التجارية 
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 121 .........................................................................................التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسم اليندسة الكيربائية لكمية  2015جويمية  15مؤرخ في  454قرار رقم  -

 123 .........................................................................................التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار
المحدد لقائمة مؤسسات التعميم  2005 أكتوبر 20مؤّرخ في  116 قرر رقميعدل الم 2015جويمية  16المؤرخ في  455قرار رقم  -

 124 ....................2006-2005العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس"نظام جديد" لمسنة الجامعية 
بالمركز  2014 – 2013بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة ماستر تسويةيتضّمن  2015جويمية  16مؤّرخ في   456قرار رقم  -

 125 .............................................................................................................البيضالجامعي 
، بالمركز 2014-2013الجامعية  بعنوان الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأىيليتضمن ، 2015جويمية  16المؤّرخ في  457رقم  قرار -
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 129 ......2الجزائر  جامعة لدىالمغات األجنبية  لكمية المكونة األقسام إنشاء يتضمن، 2015جويمية  16في  مؤرخ 462رقم  قـــرار -
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 130 ...........الوادي جامعة لدى الدقيقة العموم لكمية المكونة  األقسام إنشاء يتضمن 2015جويمية  16 في مؤرخ 463 رقم قـــرار -
 131 .................الوادي جامعة لدى التكنولوجيا لكمية المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2015جويمية  16 في مؤرخ 464 رقم قـــرار -
 132 ..............الوادي جامعة لدىلمعيد العموم اإلسالمية  المكونة األقسام إنشاء ،2015جويمية  16في  مؤرخ 465رقم  قـــرار -
يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية  لدى جامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف  2015جويمية  16قرار مؤرخ في  -

 132 ..................................................................................................................بوىران
 133 ..يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم 2015جويمية  16قرار مؤرخ في  -
لممدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات العممي  المجمسيحـدد القائمة االسمية ألعضـاء  2015جويمية  20ـؤرخ في م 466قـرار رقـم  -

 134 .....................................................................................................................بالجزائر.
يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمي العممي لمعيد اآلداب و المغات بالمركز   2015جويمية  20ي مـؤرخ ف 467قـرار رقـم  -

 135 ................................................................................................الجامعي أحمد زبانة بغميزان
يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمي العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز   2015جويمية  20مـؤرخ في  468قـرار رقـم  -

 136  .........................................................................................الجامعي بمحاج بوشعيب بعين تموشنت.
الذي يحدد القائمة االسمية  2012ديسمبر  27المؤرخ في  799رقم  ، يعدل القرار2015جويمية  16مؤرخ في  469قرار رقم  -

 138 .................................................................................... ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة، المعدل.
 139 .....ماعية  لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجمنتيتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجت 2015جويمية  20قرار مؤرخ في  -
 139  ...........يتضمن حل لجنة الخدمات االجتماعية  لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت  2015جويمية  20قرار مؤرخ في  -
 140 ......مولود معمري تيزي وزويتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية  لدى جامعة   2015جويمية  20قرار مؤرخ في  -
 141 .يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية عين تموشنت 2015جويمية  20قرار مؤرخ في  -
ات يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية لمعموم التقني 2015جويمية 23مؤرخ في  470قرار رقم  -

 142   ...................................................................................................................بوىران
يتضّمن تأىيل مؤسسات التعميم والتكوين العاليين لضمان التكوين لنيـل شيادة  2015 جويمية 25مؤّرخ في  476قـرار رقـم  -

 143 ................................2015-2016د التدرج المتخصص ويحـّدد عـدد المناصب المفتوحة لمّسـنة الجامعيةالتكوين ما بع
، يحدد قائمة التخصصات المفتوحةلمتأىيل لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه 2015جويمية  25المؤّرخ في  477قرار رقـم  -

 144 ........................................................................بمؤسسات التعميم العاليوتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو 
، يتضّمن تأىيل مؤّسسات 2015جويمية  12المؤرخ في  332يكمل القرار رقم  2015جويمية  25مـّؤرخ في  478قـرار رقـم  -

 148  .........2016-2015المفتوحة لمّسنة الجامعية  بستيـر ويحّدد عدد المناصالّتعــميم العالي لضمان الّتكوين لنيل شيادة الماج
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا الساتذة التعميم  2015جويمية  25مؤرخ في  479قرار رقم  -

 149 .......................................................................................................التكنولوجي بسكيكدة
 150 ..............1الجزائر جامعة لدىالعموم  لكمية المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2015 جويمية  25في  مؤرخ 480رقم  قـــرار -
، والذي يحـدد القائمـة 2014أكتوبر  13المؤرخ في  891، يعدل القرار المعدل رقم 2015جويمية  25مـؤرخ في 481قــرار رقـم  -

 150  .................................................................................االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سعيدة
 القائمـة يحـدد والذي ،2013نوفمبر 24 في المؤرخ 913 رقم المعدل القرار يعدل ،2015 جويمية 25في مـؤرخ 482 رقـم قــرار -

 152 ..............................................سعيدة بجامعة  والفنون  والمغات اآلداب لكمية العممي المجمس ألعضاء االسمية
والذي يحدد القائمة االسمية  2013نوفمبر  24المؤرخ في  914، يعدل القرار رقم 2015جويمية  25مؤرخ في 483قرار رقم -

 153 ...................................ألعضاء المجنة  العممية لقسم المغة واالدب  لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدة.
والذي يحدد القائمة االسمية  2013نوفمبر  24المؤرخ في  915، يعدل القرار رقم 2015جويمية  25مؤرخ في 484قرار رقم -

 154 ...................................قسم المغة الفرنسية لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدة.ألعضاء المجنة  العممية ل
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم   2015جويمية  28مؤرخ في 485قرار رقم  -

 155 .................................................................................................الطبيعية والحياة بمستغانم.
  



 أوت(-)جويلية-الجزء األول-5105السداسي الثاني                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 6
 

 تأىيل مؤّسساتوالمتضّمن  2015جويمية  12المؤّرخ في  333يكّمل القرار رقم  2015جويمية  28 مـؤّرخ في 486قرار رقم  -
 156 ........2016-2015امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة ويحّدد عددالّتعميم العالي لضمان الّتكوين لنيل شيادة الّدكتوراه 

 161 .............يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة التكوين المتواصل  2015جويمية  28قرار مؤرخ في  -
عموم  « في ميدان لنيل شيادة الميسانس يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية 2015جويمية  30مؤّرخ في  487قرار رقم  -

 161 ..........................................................................عمم األثار –عموم انسانية « فرع »إنسانية واجتماعية 
عموم  « في ميدان نسلنيل شيادة الميسا يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية 2015جويمية  30مؤّرخ في 488قرار رقم  -

 163 .………………………………………………………………عمم المكتبات–عموم انسانية « فرع»إنسانية واجتماعية 
عموم  « في ميدان لنيل شيادة الميسانس يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية 2015جويمية  30مؤّرخ في  489قرار رقم -

 165 » …………………………………………………………………… تاريخ  –عموم انسانية « فرع »إنسانية واجتماعية 
 عموم« ميدان في الميسانس شيادة لنيل الثانية لمسنة البيداغوجي برنامج يحدد 2015 جويمية 30 في مؤّرخ490 رقم قرار -

 167      ...........................................................واالتصال اإلعالم عموم – انسانية عموم« فرع» واجتماعية إنسانية
 عموم « ميدان في الميسانس شيادة لنيل الثانية لمسنة البيداغوجي برنامج يحدد 2015 جويمية 30 في مؤّرخ 491 رقم قرار -

 169    .........................................................................الشريعة – إسالمية عموم« فرع» واجتماعية إنسانية
عموم  « في ميدان لنيل شيادة الميسانس يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية 2015جويمية  30مؤّرخ في  492قرار رقم  -

 171 ....................................................لغة عربية وحضارة إسالمية  -عموم إسالمية « فرع »إنسانية واجتماعية 
عموم  « في ميدان لنيل شيادة الميسانس يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية 2015جويمية  30مؤّرخ في  493قرار رقم   -

 173  .......................................................................أصول الدين- عموم إسالمية « فرع»إنسانية واجتماعية 
عموم  « في ميدان لنيل شيادة الميسانس يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية 2015جويمية  30مؤّرخ في  494قرار رقم  -

 175 » ..…………………………………………………………أنثربولوجيا –عموم اجتماعية « فرع  »إنسانية واجتماعية 
عموم  « في ميدان لنيل شيادة الميسانس يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية 2015جويمية  30مؤّرخ في  495قرار رقم  -

 177 ».……………………………………………………………أرطوفونيا –عموم اجتماعية « فرع  »إنسانية واجتماعية 
عموم  « في ميدان لنيل شيادة الميسانس يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية 2015جويمية  30مؤّرخ في  496قرار رقم  -

 178  .........................................................................فمسفة –عموم اجتماعية « فرع  »إنسانية واجتماعية 
 عموم  «ميدان في الميسانس شيادة لنيل الثانية لمسنة البيداغوجي برنامج يحدد 2015 جويمية 30 في مؤّرخ 497 رقم قرار -

 180     .....................................................................النفس عمم - اجتماعية عموم«  فرع » واجتماعية إنسانية
عموم  « في ميدان لنيل شيادة الميسانس الثانية يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة 2015جويمية  30مؤّرخ في  498قرار رقم  -

 182 .....................................................................عموم التربية -عموم اجتماعية « فرع  »إنسانية واجتماعية 
عموم  « في ميدان ة الميسانسلنيل شياد يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية 2015جويمية  30مؤّرخ في 499قرار رقم  -

 184  »..………………………………………………………… عمم السكان -عموم اجتماعية « فرع  »إنسانية واجتماعية 
 عموم  «ميدان في الميسانس شيادة لنيل الثانية لمسنة البيداغوجي برنامج يحدد 2015 جويمية 30 في مؤّرخ 500  رقم قرار -

 186     ..................................................................«االجتماع عمم- اجتماعية عموم» فرع  واجتماعية إنسانية
 188  ........«فنون » يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2015جويمية  30مؤّرخ في  501قرار رقم  -
فرع «فنون » لنيل شيادة الميسانس في ميدان   برنامج التعميم لمسنة الثانية يحدد 2015جويمية  30 مؤّرخ في 502قرار رقم  -

 190 ..................................................................................«فنون درامية » تخصص « فنون العرض »
فرع « فنون » ة الثانية  لنيل شيادة الميسانس في ميدان يحدد برنامج التعميم لمسن 2015جويمية  30مؤّرخ في   503 قرار رقم -

 192 ................................................................................«فنون تشكيمية» خصص ت « فنون بصرية » 
فرع  «فنون » ميدان  شيادة الميسانس فيلنيل  يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 2015جويمية  30في   مؤّرخ  504  قرار رقم -

 194  .................................................................................«دراسات سينمائية » تخصص  «فنون العرض »
فرع  «فنون » ميدان  يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في  2015جويمية  30مؤّرخ في  505قرار رقم  -

 196  ................................................................................«دراسات موسيقية » تخصص  « فنون العرض »
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الذي يحدد برنامج 2014جويمية  24المؤّرخ في  610رار رقم يتضّمن إلغاء الق 2015جويمية  30مؤّرخ في   506قرار رقم  -
 197 .....................«تصميم» تخصص « فنون بصرية » فرع «فنون » التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان 

بالمركز  2014 – 2013الجامعية تضّمن تسوية الميسانس المفتوحة بعنوان السنة ي 2015جويمية 30مؤّرخ في  507قرار رقم  -
 198  ..........................................................................................................الجامعي بتندوف

اآللي بسيدي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لإلعالم  2015أوت  03مؤرخ في  508قرار رقم  -
 199 ....................................................................................................................بمعباس

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةالحقوق والعموم السياسية بجامعة  2015أوت  03مؤرخ في  509قرار رقم  -
 200 ..............................................................................................................3نةقسنطي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ىندسة الطرائق الصيدالنية بجامعة  2015أوت  03مؤرخ في  510قرار رقم  -
 201 ................................................................................................................ 3قسنطينة

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير  2015أوت  03مؤرخ في  511قرار رقم  -
 202 .............................................................................................................3قسنطينةبجامعة 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  العممية لقسم اليندسة المعمارية لكمية اليندسة  205أوت  03مؤرخ في  512قرار رقم  -
 203 .........................................................................................3المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينة

لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 205أوت  03مؤرخ في  513قرار رقم  -
 204 .............................................................................بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بوىران

الذي يحدد القائمة االسمية  2013المؤرخ في أول جويمية  454يعدل القرار رقم  2015أوت  03مؤرخ في  514قرار رقم  -
 205 ............................................ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة...........

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  2015جوان  7المؤرخ في  220يعدل القرار رقم  2018أوت  03مؤرخ في  515قرار رقم  -
 206   ..............................................................مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

لغة "في ميدان  بعنوان جامعة أدرار يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   516رقم   قرار -
 207 .................................................................................................................." وأدب عربي

لغة "في ميدان  بعنوان جامعة أدرار يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05 مؤّرخ في  517رقم  قرار -
 208 ................................................................................................................." وأدب عربي

لغة "في ميدان  بعنوان جامعة عنابة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  518رقم  قرار -
 210 ................................................................................................................." وأدب عربي

 لغة" ميدان في 1 باتنة جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 519 رقم قرار -
 212 ................................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان بشار في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 520 رقم قرار -
 213 ................................................................................................................."عربي وأدب

لغة "في ميدان  بعنوان جامعة بجاية يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   521رقم  قرار -
 215 ................................................................................................................." وأدب عربي

 لغة" ميدان بسكرة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  522 رقم قرار -
 216 ................................................................................................................."عربي وأدب

 ميدان بوعريريج في برج جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 523 رقم قرار -
 218 ................................................................................................................."عربي وأدب لغة"

 لغة" ميدان البويرة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  524 رقم قرار -
 219 ................................................................................................................."عربي وأدب

 ميدان بومرداس في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05  في مؤّرخ  525  رقم قرار -
 221 ................................................................................................................."عربي وأدب لغة"
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 لغة" ميدان الشمف في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 526 رقم قرار -
 223 ................................................................................................................."عربي وأدب

 ميدان في  1 قسنطينة جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  527 رقم قرار -
 224 ................................................................................................................."عربي وأدب لغة"

 لغة" ميدان الوادي في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  528 رقم قرار -
 226 ................................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان الطارف في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  529  رقم قرار -
 227 ................................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان غرداية  في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 530 رقم قرار -
 229 ................................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان قالمة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  531 رقم قرار -
 230 ................................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان جيجل في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 532 رقم قرار -
 232 ................................................................................................................."عربي وأدب

 ميدان مميانة في خميس جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 533 رقم قرار -
 233 ................................................................................................................."عربي وأدب لغة"

 لغة" ميدان خنشمة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  534 رقم قرار -
 235 ................................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان األغواط في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 535 رقم قرار -
 236 ................................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان معسكر في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  536 رقم قرار -
 238 ................................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان المدية في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015  أوت 05 في مؤّرخ  537رقم قرار -
 240 ................................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان مستغانم في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  538 رقم قرار -
 241 ................................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان المسيمة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 539  رقم قرار -
 243 ................................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان ورقمة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 540 رقم قرار -
 245 ..............................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان البواقي في أم جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 541 رقم قرار -
 246 ..............................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان سعيدة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 542 رقم قرار -
 248 ................................................................................................................."عربي وأدب

 األمير" اإلسالمية العموم جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 543 رقم قرار -
 249 ...........................................................................................عربي وأدب لغة" ميدان في "القادر عبد

 ميدان في  2 سطيف جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 544  رقم قرار -
 251 ................................................................................................................."عربي وأدب لغة"

 ميدان بمعباس في سيدي جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 545 رقم قرار -
 252 ................................................................................................................."عربي وأدب لغة"
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 لغة" ميدان سكيكدة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  546  رقم قرار -
 253 ................................................................................................................."عربي وأدب

 ميدان أىراس في سوق  جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  547  رقم قرار -
 255 ........................................................................................................"عربي وأدب لغة"

 لغة" ميدان تبسة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 548 رقم قرار -
 256 ................................................................................................................."عربي وأدب

 لغة" ميدان تيارت في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  549 رقم قرار -
 258 ................................................................................................................."عربي وأدب

 ميدان وزو في تيزي  جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 550  رقم قرار -
 259 ................................................................................................................."عربي وأدب لغة"

 لغة" ميدان تممسان في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  551  رقم قرار -
 261 ................................................................................................................."عربي وأدب

تيموشنت  لعين الجامعي المركز المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 02 في مؤّرخ  552 رقم قرار -
 262 ....................................................................................................."عربي وأدب لغة" ميدان في

 ميدان لميمة في الجامعي المركز المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 553 رقم قرار -
 264 ................................................................................................................."عربي وأدب لغة"

 لمنعامة في الجامعي المركز المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 554 رقم قرار -
 265 ........................................................................................................"عربي وأدب لغة" ميدان

 لغميزان في الجامعي المركز المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  555 رقم قرار -
 267 ........................................................................................................"عربي وأدب لغة" ميدان

 لتمنراست في الجامعي المركز المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  556  رقم قرار -
 268 ........................................................................................................ "عربي وأدب لغة" ميدان

لتيسمسيمت  الجامعي المركز المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  557 رقم قرار -
 270 ......................................................................................................"عربي وأدب لغة" ميدان في

 ميدان أدرار في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن  2015 أوت 05 في مؤّرخ  558 رقم قرار -
عالم رياضيات"  272 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان عنابة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 559  رقم قرار -
عالم رياضيات"  273 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان في  2باتنة جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 560 رقم قرار -
عالم رياضيات"  275 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان بشار في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  561  رقم قرار -
عالم رياضيات"  276 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان بجاية في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 562 رقم قرار -
عالم رياضيات"  278 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان بسكرة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  563  رقم قرار -
عالم رياضيات"  279 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان في 1 البميدة جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 564 رقم قرار -
عالم رياضيات"  281 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان بوعريريج في برج جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 565 رقم قرار -
عالم رياضيات"  282 ........................................................................................................"آلي وا 



 أوت(-)جويلية-الجزء األول-5105السداسي الثاني                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 01
 

 ميدان البويرة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 566  رقم قرار -
عالم رياضيات"  284 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان الشمف في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  567  رقم قرار -
عالم رياضيات"  286 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان الجمفة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 568  رقم قرار -
عالم رياضيات"  287 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان الوادي في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  569 رقم قرار -
عالم رياضيات"  289 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان غرداية في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 570 رقم قرار -
عالم رياضيات"  290 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان قالمة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 571 رقم قرار -
عالم رياضيات"  292 .........................................................................................................."آلي وا 

 ميدان جيجل في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  572 رقم قرار -
عالم رياضيات"  293 .........................................................................................................."آلي وا 

 ميدان مميانة في خميس جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  573 رقم قرار -
عالم رياضيات"  295 ..........................................................................................................."آلي وا 

 ميدان خنشمة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 574 رقم قرار -
عالم رياضيات"  296 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان األغواط في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  575  رقم قرار -
عالم رياضيات"  298 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان معسكر في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 576 رقم قرار -
عالم رياضيات"  300 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان مستغانم في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 577 رقم قرار -
عالم رياضيات"  301 "آلي وا 

 ميدان المسيمة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  578 رقم قرار -
عالم رياضيات"  303 ........................................................................................................ "آلي وا 

 ميدان في  1 وىران جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 579 رقم قرار -
عالم رياضيات"  304 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان ورقمة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 580  رقم قرار -
عالم رياضيات"  306 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان البواقي في أم جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  581 رقم قرار -
عالم رياضيات"  307 ........................................................................................................"آلي وا 

في ميدان  بعنوان جامعة سعيدة المؤىمةيتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس  2015أوت  05مؤّرخ في  582رقم   قرار -
عالم آلي"  309 ........................................................................................................" رياضيات وا 

 ميدان في 1 سطيف جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 583 رقم قرار -
عالم رياضيات"  310 ........................................................................................................"آلي وا 

 بمعباس في سيدي جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 584  رقم قرار -
عالم رياضيات" ميدان  312 .............................................................................................."آلي وا 

 ميدان سكيكدة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 585 رقم قرار -
عالم رياضيات"  313 ........................................................................................................ "آلي وا 
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 ميدان أىراس في سوق  جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  586  رقم قرار -
عالم رياضيات"  315 ..................................................................................................."آلي وا 

 ميدان تبسة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 587 رقم قرار -
عالم رياضيات"  317 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان تيارت في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  588 رقم قرار -
عالم رياضيات"  318 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان وزو في تيزي  جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 589  رقم قرار -
عالم رياضيات"  320 ........................................................................................................"آلي وا 

 ميدان تممسان في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 590 رقم قرار -
عالم رياضيات"  321 ........................................................................................................"آلي وا 

 لمعموم وىران جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  591  رقم قرار -
عالم رياضيات" ميدان والتكنولوجيا في  323 ...................................................................................."آلي وا 

تيموشنت  لعين الجامعي المركز المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 592  رقم قرار -
عالم رياضيات" ميدان في  325 ..............................................................................................."آلي وا 

 ميدان لميمة في الجامعي المركز المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 593 رقم قرار -
عالم رياضيات"  326 ........................................................................................................"آلي وا 

 لمنعامة في الجامعي المركز المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 594 رقم قرار -
عالم رياضيات" ميدان  328 .............................................................................................."آلي وا 

 ميدان في 3 الجرائر جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 595 رقم قرار -
 329 ......................................................................................والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة عنابة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  596رقم  قرار -
 331  ............................................................................................."وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

في ميدان   2 بعنوان جامعة باتنة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت   05مؤّرخ في  597رقم   قرار -
 333  ....................................................................................."عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بجاية يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   598رقم   قرار -
 334  ............................................................................................."وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بسكرة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   599رقم   قرار -
 336  ............................................................................................."وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

عموم "في ميدان البويرة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  600رقم   قرار -
 338 ............................................................................................."وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

في ميدان  بعنوان جامعة بومرداس يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   601رقم  قرار -
 340  ....................................................................................."عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة الشمف يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  602رقم  قرار -
 341  ............................................................................................."وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة جيجل يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   603رقم   قرار -
 343  ............................................................................................."وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

في خميس مميانة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   604رقم   قرار -
 345  ..........................................................................."عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"ميدان 

في ميدان  بعنوان جامعة األغواط يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   605رقم  قرار -
 347  ....................................................................................."عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"
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عموم "في ميدان  بعنوان جامعة مستغانم يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  606رقم  قرار -
 348  ............................................................................................."وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة المسيمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  607رقم  قرار -
 350  ............................................................................................."وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة ورقمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   608رقم  قرار -
 352  ............................................................................................."وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

في ميدان  بعنوان جامعة أم البواقي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  609رقم   قرار -
 353 ....................................................................................."عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"

في ميدان   2 سطيفبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   610رقم   قرار -
 355  ......................................................................................"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"

في ميدان سوق أىراس بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   611رقم   قرار -
 357 ........................................................................... "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"

 عموم" ميدان تبسة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 612  رقم قرار -
 359 ............................................................................................."والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات

والتكنولوجيا  لمعموم وىران جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 613 رقم قرار -
 360 ........................................................................."والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم" ميدان في

 لمبيض في جامعي المركز المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  614  رقم قرار -
 362 ............................................................................"والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم" ميدان

لتيسمسيمت  الجامعي المركز المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ  615 رقم قرار -
 363 ............................................................................"والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم" ميدان في

 آداب" ميدان أدرار في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 616  رقم قرار -
 365 ...................................................................................................................."أجنبية ولغات

 ميدان في 2 الجزائر جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 617 رقم قرار -
 366 ............................................................................................................."أجنبية ولغات آداب"

 آداب" ميدان عنابة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 618 رقم قرار -
 368 ..................................................................................................................."أجنبية ولغات

في ميدان 2 بعنوان جامعة باتنة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   619رقم   قرار -
 370 ............................................................................................................."آداب ولغات أجنبية"

 آداب" ميدان بجاية في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة تضمن  2015 أوت 05 في مؤّرخ 620 رقم قرار -
 371 ............................................................................................................."أجنبية ولغات

 آداب" ميدان بسكرة في جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 621رقم قرار -
 373 ............................................................................................................."أجنبية ولغات

في ميدان برج بوعريريج بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  622رقم   قرار -
 374  ......................................................................................................"آداب ولغات أجنبية"

 آداب" ميدان في البويرة جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 623 رقم قرار -
 375 ............................................................................................................."أجنبية ولغات

في ميدان  بعنوان جامعة بومرداس يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  624رقم   قرار -
 377  ............................................................................................................."آداب ولغات أجنبية"

آداب "في ميدان  بعنوان جامعة الشمف يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  625رقم  قرار -
 378  ............................................................................................................."ولغات أجنبية
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في ميدان  1 قسنطينةبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  626رقم  قرار -
 380 ............................................................................................................."آداب ولغات أجنبية"

آداب "في ميدان الوادي بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  627رقم  قرار -
 381 ............................................................................................................."ولغات أجنبية

آداب "في ميدان غرداية بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  628رقم   قرار -
 383  ............................................................................................................."ولغات أجنبية

آداب "في ميدان  بعنوان جامعة قالمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  629رقم   قرار -
 384  ............................................................................................................."ولغات أجنبية

آداب "في ميدان  بعنوان جامعة جيجل يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  630رقم  قرار -
 385 ".............................................................................................................ولغات أجنبية

في ميدان خميس مميانة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  631رقم  قرار -
 387  ............................................................................................................."آداب ولغات أجنبية"

آداب "في ميدان  بعنوان جامعة خنشمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  632رقم   قرار -
 388 "............................................................................................................. ولغات أجنبية

آداب "في ميدان  بعنوان جامعة األغواط يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  633رقم  قرار -
 390 ............................................................................................................." ولغات أجنبية

آداب "في ميدان  بعنوان جامعة معسكر يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  634رقم  قرار -
 391  ............................................................................................................."ولغات أجنبية

آداب "في ميدان  بعنوان جامعة المدية يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  635رقم   قرار -
 393 ............................................................................................................." ولغات أجنبية

في ميدان  بعنوان جامعة مستغانم يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  636رقم   قرار -
 394 .........................................................................................................." آداب ولغات أجنبية"

في ميدان  بعنوان جامعة المسيمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   637رقم  قرار -
 396 ........................................................................................................." آداب ولغات أجنبية"

في ميدان   2 وىرانبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   638رقم   قرار -
 397  ............................................................................................................."آداب ولغات أجنبية"

آداب "في ميدان  بعنوان جامعة ورقمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  639 رقم قرار -
 398 ............................................................................................................." ولغات أجنبية

في ميدان  بعنوان جامعة أم البواقي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  640رقم   قرار -
 400  ............................................................................................................."آداب ولغات أجنبية"

 األمير" اإلسالمية العموم جامعة المؤىمة بعنوان الميسانس في التكوينات مطابقة يتضمن 2015 أوت 05 في مؤّرخ 641 رقم قرار -
 401 ......................................................................................"أجنبية ولغات آداب" ميدان في "القادر عبد

في ميدان   2سطيفبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  642رقم  قرار -
 403  ............................................................................................................."آداب ولغات أجنبية"

في ميدان  بعنوان جامعة سيدي بمعباس يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  643رقم  قرار -
 404  ......................................................................................................"آداب ولغات أجنبية"

آداب "في ميدان  بعنوان جامعة سكيكدة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  644رقم  قرار -
 405 ......................................................................................."......................ولغات أجنبية

في ميدان سوق أىراس بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  645رقم  قرار -
 407 ..........................................................................................................."آداب ولغات أجنبية"
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آداب "في ميدان  بعنوان جامعة تبسة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  646رقم  قرار -
 408 .................................................................................................................."ولغات أجنبية

آداب "في ميدان  بعنوان جامعة تممسان يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  647رقم  قرار -
 409 ".............................................................................................................ولغات أجنبية

 عين تيموشنتلجامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05 مؤّرخ في 648رقم  قرار -
 411 .................................................................................................."آداب ولغات أجنبية"في ميدان 

في ميدان  ميمةلجامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  649رقم  قرار -
 412 ............................................................................................................."آداب ولغات أجنبية"

في  منعامةلجامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  650رقم  قرار -
 414 ......................................................................................................."آداب ولغات أجنبية"ميدان 

في لغميزان جامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   651رقم   قرار -
 415  ......................................................................................................"آداب ولغات أجنبية"ميدان 

في  تمنراستلجامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  652رقم  قرار -
 416 ......................................................................................................"آداب ولغات أجنبية"ميدان 

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة أدرار يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  653رقم  قرار -
 418 .............................................................................................." اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

في ميدان  3الجزائر بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  654قرار رقم  -
 419 "..........................................................................................عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة عنابة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  655قرار رقم -
 421             .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  1 بعنوان جامعة باتنة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  656قرار رقم  -
 424  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بشار يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  657قرار رقم  -
 426   .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بجاية يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   658قرار رقم   -
 427  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بسكرة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   659رقم  قرار -
 429 .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  2البميدة بعنوان جامعة  تضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  660قرار رقم  -
 431  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

في ميدان برج بوعريريج بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   661قرار رقم  -
 433 ..................................................................................."عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

عموم "في ميدان البويرة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  662قرار رقم  -
 435 .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

في ميدان  بعنوان جامعة بومرداس يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  663قرار رقم   -
 436  ........................................................................................"عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة الشمف يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  664قرار رقم   -
 438 ............................................................................"..................اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

في ميدان   2قسنطينةبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  665قرار رقم  -
 441  .........................................................................................."عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"
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عموم "في ميدان  بعنوان جامعة الجمفة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  666قرار رقم  -
 442  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان الوادي بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  667قرار رقم  -
 444  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

في ميدان الطارف بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   668قرار رقم   -
 446 ........................................................................................"عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

عموم "في ميدان غرداية بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   669قرار رقم  -
 448  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة قالمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  670قرار رقم  -
 449  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة جيجل  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  671قرار رقم  -
 451 ..............................................................................................اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

في ميدان خميس مميانة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  672قرار رقم  -
 453 ......................................................................................."عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة خنشمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  673قرار رقم   -
 455  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة األغواط يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  674قرار رقم  -
 457  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة معسكر يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   675قرار رقم  -
 459 .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة المدية يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  676قرار رقم  -
 461  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة مستغانم يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  677قرار رقم  -
 463 .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

في ميدان  بعنوان جامعة المسيمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   678قرار رقم  -
 465  ......................................................................................."عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

عموم "في ميدان  2 وىرانبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015مؤّرخ في   679قرار رقم   -
 467 " اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة ورقمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  680قرار رقم  -
 469  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة أم البواقي مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةيتضمن  2015مؤّرخ في   681قرار رقم  -
 472  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة سعيدة لتكوينات في الميسانس المؤىمةيتضمن مطابقة ا 2015أوت  05مؤّرخ في   682قرار رقم -
 474  .............................................................................................."اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

العموم اإلسالمية "األمير بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمةيتضمن مطابقة التكوينات في  2015أوت  05مؤّرخ في   683قرار رقم  -
 475  ..................................................................."عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدان عبد القادر" 

في ميدان  1 سطيفبعنوان جامعة  المؤىمة تضمن مطابقة التكوينات في الميسانس  2015أوت  05مؤّرخ في  684قرار رقم   -
 477 ..................................................................................."عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

في ميدان  سيدي بمعباسبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  685قرار رقم  -
 479  ........................................................................................."عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"
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في ميدان  بعنوان جامعة سكيكدة تضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2015أوت  05مؤّرخ في  686قرار رقم   -
 481  .........................................................................................."عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

في ميدان سوق أىراس بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  687قرار رقم  -
 483 ".........................................................................................م اقتصادية والتسيير وعموم تجاريةعمو "

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة تبسة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   688قرار رقم  -
 485  .............................................................................................."وعموم تجارية اقتصادية والتسيير

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة تيارت يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  689قرار رقم  -
 487 "..............................................................................................اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

في ميدان  بعنوان جامعة تيزي وزو يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   690قرار رقم  -
 489  ........................................................................................."عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

في ميدان  بعنوان جامعة تممسان يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   691قرار رقم   -
 491  ........................................................................................"عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

 عين تيموشنتلجامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   692قرار رقم  -
 493  .............................................................................."عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدان 

في لمبيض جامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  693قرار رقم  -
 494 ..............................................................."....................عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"ميدان 

في ميدان  ميمةلجامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  694قرار رقم  -
 496 ".........................................................................................عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

في لغميزان  جامعيالمركز الالمؤىمة بعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  695رقم  قرار -
 498 "..............................................................................عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" ميدان

في  تمنراستلجامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   696قرار رقم  -
 499 ................................................................. "................عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"ميدان 

في لتندوف  جامعيالمركز الالمؤىمة بعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  697رقم  قرار -
 501 "...............................................................................عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"ميدان

في لتيبازة جامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   698قرار رقم  -
 503 ................................................................................."عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"ميدان 

في  تيسمسيمتلبعنوان المركز الجامعي  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  699قرار رقم  -
 504 ...................................................................."..............عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"ميدان 

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة أدرار يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  700رقم  قرار -
 506  ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة عنابة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  701رقم  قرار -
 509  ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  2 بعنوان جامعة باتنة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  702رقم  قرار -
 512  ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بشار يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  703رقم  قرار -
 515  ................................................................................................................"وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بجاية يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  704رقم  قرار -
 518  ................................................................................................................"وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بسكرة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  705رقم  قرار -
 521 ................................................................................................"...............وتكنولوجيا
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في ميدان  1البميدة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  706رقم  قرار -
 524  ....................................................................................................... "عموم وتكنولوجيا"

في ميدان برج بوعريريج بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  707رقم  قرار -
 526 .........................................................................................."................عموم وتكنولوجيا"

عموم "في ميدان البويرة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  708رقم   قرار -
 529   ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

في ميدان  بعنوان جامعة بومرداس يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  709رقم  قرار -
 532 .........................................................................................................عموم وتكنولوجيا"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة الشمف يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  710رقم  قرار -
 536 ".................................................................................................................وتكنولوجيا

في ميدان  1قسنطينةبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  711رقم  قرار -
 539 ............................................................................................................"عموم وتكنولوجيا"

في ميدان  3 قسنطينةبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  712رقم  قرار -
 541 ........................................................................................"................عموم وتكنولوجيا"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة الجمفة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة   2015أوت  05مؤّرخ في  713رقم  قرار -
 544 ................................................................................................................"وتكنولوجيا

عموم "في ميدان الوادي بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  714رقم  قرار -
 547  ................................................................................................................"وتكنولوجيا

عموم "في ميدان غرداية بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  715رقم  قرار -
 549 "...................................................................................................................وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة قالمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت   05مؤّرخ في  716رقم  قرار -
 552 ......................................................................................................."...........وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة جيجل يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت   05مؤّرخ في  717رقم  قرار -
 555 ................................................................................................................"وتكنولوجيا

في ميدان خميس مميانة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  718رقم   قرار -
 558 ................................................................................................".........عموم وتكنولوجيا"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة خنشمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  719رقم  قرار -
 561 ".................................................................................................................وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة األغواط يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  720رقم  قرار -
 564 ".................................................................................................................وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة معسكر يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  721رقم  قرار -
 567  ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة المدية يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  722رقم  قرار -
 570  ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة مستغانم يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  723رقم  قرار -
 573 "...............................................................................................................وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة المسيمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  724رقم  قرار -
 576  ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

في ميدان   1 وىرانبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   725رقم  قرار -
 579  ..............................................................................................................."عموم وتكنولوجيا"
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عموم "في ميدان  بعنوان جامعة ورقمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  726رقم  قرار -
 582  ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

في ميدان  بعنوان جامعة أم البواقي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  727رقم  قرار -
 585  ..............................................................................................................."عموم وتكنولوجيا"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة سعيدة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  728رقم  قرار -
 588  ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

في ميدان  1 سطيفبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   729رقم  قرار -
 591 "...............................................................................................................عموم وتكنولوجيا"

في ميدان  بعنوان جامعة سيدي بمعباس يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015 أوت 05مؤّرخ في  730رقم  قرار -
 593  ..............................................................................................................."عموم وتكنولوجيا"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة سكيكدة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  731رقم  قرار -
 596 ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

في ميدان سوق أىراس بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  732رقم   قرار -
 599  ..............................................................................................................."عموم وتكنولوجيا"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة تبسة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  733رقم  قرار -
 602  ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة تيارت يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  734رقم  قرار -
 606  ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

في ميدان  بعنوان جامعة تيزي وزو يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  735رقم  قرار -
 609  ..............................................................................................................."عموم وتكنولوجيا"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة تممسان يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  736رقم  قرار -
 612  ..............................................................................................................."وتكنولوجيا

ىواري بومدين لمعموم بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  737رقم  قرار -
 615  ......................................................................................."وتكنولوجياعموم "في ميدان والتكنولوجيا 

وىران لمعموم والتكنولوجيا بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  738رقم  قرار -
 618  ................................................................................................"عموم وتكنولوجيا"في ميدان 

 جامعي لعين تيموشنتالمركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  739رقم  قرار -
 621 ..................................................................................................." عموم وتكنولوجيا"في ميدان 

في ميدان  جامعي لميمةالمركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  740رقم  قرار -
 624 ..............................................................................................................."عموم وتكنولوجيا"

في  جامعي لمنعامةالمركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   741رقم   قرار -
 627  ....................................................................................................... "عموم وتكنولوجيا"ميدان 

في ميدان غميزان جامعي لالمركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في 742رقم  قرار -
 629 ........................................................................................................"عموم وتكنولوجيا"

في  جامعي لتمنراستالمركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   743رقم   قرار -
 632 ".......................................................................................................عموم وتكنولوجيا"ميدان 

في  جامعي لتيسمسيمتالمركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  744 رقم قرار -
 634  ......................................................................................................."عموم وتكنولوجيا"ميدان 

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة عنابة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  746رقم  قرار -
 637  ............................................................................................................."الطبيعة والحياة
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في ميدان  2 بعنوان جامعة باتنة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  747رقم   قرار -
 638  ......................................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بشار يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  748رقم  قرار -
 641  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بجاية يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  749رقم  قرار -
 642  ............................................................................................................"الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بسكرة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  750رقم  قرار -
 644 "........................................................................................................... الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان 1البميدةالمؤىمة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  751رقم  قرار -
 646 "...........................................................................................................الطبيعة والحياة

في ميدان برج بوعريريج بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  752رقم   قرار -
 648  ...................................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"

عموم "في ميدان البويرة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  753رقم  قرار -
 649  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

في ميدان  بعنوان جامعة بومرداس يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  754رقم   قرار -
 651  ..........................................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة الشمف يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  755رقم  قرار -
 653 ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

في ميدان  1 قسنطينةبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  756رقم   قرار -
 655  ..........................................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة الجمفة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  757رقم  قرار -
 657  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان الوادي بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  758رقم   قرار -
 659  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان الطارف بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  759رقم  قرار -
 660  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان غرداية بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  760رقم   قرار -
 662  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة قالمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  761رقم  قرار -
 664  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة جيجل يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  762رقم  قرار -
 666  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

في ميدان خميس مميانة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  763رقم  قرار -
 668  ..........................................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة خنشمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  764رقم   قرار -
 669  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة األغواط يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  765رقم  قرار -
 671  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة معسكر يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2015أوت  05مؤّرخ في 766رقم  قرار -
 673   ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة
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عموم "في ميدان  بعنوان جامعة المدية يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  767رقم  قرار -
 675  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة مستغانم يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  768رقم  قرار -
 676  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة المسيمة تضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2015أوت  05مؤّرخ في  769رقم  قرار -
 678 " الطبيعة والحياة

في ميدان   1وىرانبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  770قم ر  قرار -
 680  ..........................................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة ورقمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  771رقم  قرار -
 682  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

في ميدان  بعنوان جامعة أم البواقي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   772رقم  قرار -
 684 "عموم الطبيعة والحياة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة سعيدة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  773رقم  قرار -
 686 ..........................................................................................................." الطبيعة والحياة

في ميدان   1 سطيفبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  774رقم  قرار -
 687  ..........................................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"

في ميدان  بعنوان جامعة سيدي بمعباس يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  775رقم  قرار -
 689 ..........................................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة سكيكدة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  776رقم  قرار -
 691  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

في ميدان سوق أىراس بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  778رقم  قرار -
 693  ..........................................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة تبسة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  779رقم  قرار -
 695   ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة تيارت تضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2015أوت  05مؤّرخ في  780رقم   قرار -
 696 ..............................................................................................".............الطبيعة والحياة

في ميدان  بعنوان جامعة تيزي وزو يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  781رقم  قرار -
 698  ..........................................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة تممسان يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  782رقم  قرار -
 700  ..........................................................................................................."الطبيعة والحياة

ىواري بومدين لمعموم بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  783رقم   قرار -
 702  ..................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"في ميدان والتكنولوجيا 

وىران لمعموم والتكنولوجيا بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  784رقم  قرار -
 704  ............................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"في ميدان 

 عين تيموشنتلجامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  785رقم  قرار -
 706  ............................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"في ميدان 

في ميدان  ميمةلجامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة2015أوت  05مؤّرخ في  786رقم  قرار -
 707  ........................................................................................................"عموم الطبيعة والحياة"

في  منعامةلجامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  787رقم  قرار -
 709  ............................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"ميدان 
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في لغميزان جامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  788رقم  قرار -
 710  ............................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"ميدان 

في  تمنراستلجامعي المركز البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  789رقم  قرار -
 712  ............................................................................................."عموم الطبيعة والحياة"ميدان 

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة أدرار يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  790رقم  قرار -
 713 ......................................................................................................................"الماّدة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة عنابة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  791رقم  قرار -
 715  ......................................................................................................................"الماّدة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة باتنة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  792رقم   قرار -
 716  ......................................................................................................................"الماّدة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بشار يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  793رقم  قرار -
 718  ......................................................................................................................"الماّدة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بجاية يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  794رقم  قرار -
 720 ......................................................................................................................" الماّدة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة بسكرة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  795رقم  قرار -
 722  ......................................................................................................................"الماّدة

في ميدان  1البميدة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  796رقم  قرار -
 723   ................................................................................................................."عموم الماّدة"

في ميدان برج بوعريريج بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  797رقم  قرار -
 725  ..................................................................................................................."عموم الماّدة"

عموم "في ميدان البويرة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  798رقم  قرار -
 726  ......................................................................................................................"الماّدة

في ميدان  بعنوان جامعة بومرداس يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  799رقم   قرار -
 728  .................................................................................................................."عموم الماّدة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة الشمف يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  800رقم   قرار -
 730 ......................................................................................................................" الماّدة

في ميدان  1قسنطينةبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  801رقم  قرار -
 731 ...................................................................................................................." عموم الماّدة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة الجمفة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  802رقم  قرار -
 733  ...................................................................................................................... "الماّدة

عموم "في ميدان الوادي بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  803رقم   قرار -
 734 ......................................................................................................................" الماّدة

عموم "في ميدان الطارف بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  804رقم  قرار -
 736  ......................................................................................................................"الماّدة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة قالمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  805رقم  قرار -
 737  ......................................................................................................................"الماّدة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة جيجل يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   806رقم  قرار -
 739  ......................................................................................................................"الماّدة

في ميدان خميس مميانة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  807رقم  قرار -
 740 .............................................................................................................."......عموم الماّدة"
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عموم "في ميدان  بعنوان جامعة خنشمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  808رقم   قرار -
 742 ......................................................................................................................" الماّدة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة األغواط يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  809رقم  قرار -
 744 ......................................................................................................................" الماّدة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة معسكر يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  810رقم   قرار -
 745  ......................................................................................................................"الماّدة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة المدية يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  811رقم   قرار -
 747 ......................................................................................................................" الماّدة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة مستغانم يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  812رقم  قرار -
 749 " الماّدة

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة المسيمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  813رقم  قرار -
 750 ......................................................................................................................" الماّدة

في ميدان   1 وىرانبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   814رقم  قرار -
 752  ...................................................................................................................."عموم الماّدة"

في ميدان  بعنوان جامعة ورقمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2015أوت  05 مؤّرخ في  815رقم   قرار -
 754 ..................................................................................................................." عموم الماّدة"

في ميدان  بعنوان جامعة أم البواقي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  816رقم  قرار -
 755 ..................................................................................................................." عموم الماّدة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة سعيدة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  817رقم  قرار -
 757 ......................................................................................................................" الماّدة

في ميدان   1 سطيفبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  818رقم   قرار -
 759 ................................................................................................................." عموم الماّدة"

في  بعنوان جامعة سيدي بمعباس التكوينات في الميسانس المؤىمةيتضمن مطابقة  2015أوت  05مؤّرخ في   819رقم  قرار -
 761  ............................................................................................................."عموم الماّدة"ميدان 

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة سكيكدة الميسانس المؤىمةيتضمن مطابقة التكوينات في  2015أوت  05مؤّرخ في  820رقم  قرار -
 762  ...................................................................................................................... "الماّدة

في ميدان سوق أىراس بعنوان جامعة  المؤىمة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس 2015أوت  05مؤّرخ في   821رقم   قرار -
 764  ......................................................................................................... "عموم الماّدة"

عموم "في ميدان  جامعة تبسةبعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  822رقم  قرار -
 765 ......................................................................................................................" الماّدة

عموم "ي ميدان ف بعنوان جامعة تيارت يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  823رقم  قرار -
 767  ...................................................................................................................... "الماّدة

في ميدان  بعنوان جامعة تيزي وزو يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  824رقم  قرار -
 769 ..................................................................................................................." عموم الماّدة"

عموم "في ميدان  بعنوان جامعة تممسان يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  825رقم  قرار -
 770  ...................................................................................................................... "الماّدة

وىران لمعموم  بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   826رقم  قرار -
 772 ........................................................................................" عموم الماّدة"في ميدان التكنولوجيا 

 يموشنت مركز جامعي عين البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  827رقم  قرار -
 774 ........................................................................................................."عموم الماّدة"في ميدان 
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في غميزان  مركز جامعي البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  828رقم   قرار -
 775 ..........................................................................................................." عموم الماّدة"ميدان 

في  تمنراست مركز جامعي البعنوان  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  829رقم   قرار -
 777 ............................................................................................................." عموم الماّدة"ميدان 

 يسمسيمت بعنوان المركز الجامعي  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   830رقم   قرار -
 778  ......................................................................................................... "عموم الماّدة"في ميدان 

لغة "في ميدان   1 بعنوان جامعة باتنة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  831قراررقم  -
 780 ............................................................................................................." وثقافة أمازيغية

لغة "في ميدان  بعنوان جامعة بجاية يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  832قراررقم  -
 781  ............................................................................................................. "وثقافة أمازيغية

لغة "في ميدان البويرة بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  833قراررقم  -
 783  ............................................................................................................. "وثقافة أمازيغية

لغة "في ميدان  بعنوان جامعة تيزي وزو يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  834قراررقم  -
 785  ............................................................................................................. "وثقافة أمازيغية

في ميدان   3قسنطينةبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05 مؤّرخ في 835رقم  قرار -
 786  .................................................................................................................... "فنون "

 788 " فنون "في ميدان  بعنوان جامعة الجمفة يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05 مؤّرخ في  836رقم  قرار -
في ميدان  بعنوان جامعة مستغانم يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  837 رقم قرار -

 789  .................................................................................................................... "فنون "
في ميدان   1 وىرانبعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  838رقم   قرار -

 791  .................................................................................................................... "فنون "
 793 "..فنون "في ميدان  بعنوان جامعة سعيدة مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةيتضمن  2015أوت  05مؤّرخ في  839رقم  قرار -
في ميدان  بعنوان جامعة سيدي بمعباس يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  840رقم  قرار -

 794  .................................................................................................................... "فنون "
في ميدان  بعنوان جامعة تممسان يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في  841رقم   قرار -

 796  .................................................................................................................... "فنون "
ىواري بومدين لمعموم بعنوان جامعة  يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05مؤّرخ في   843رقم  قرار -

 797 ..............................................................................األرض والكون" عموم "في ميدان والتكنولوجيا 
، الذي يحدد كيفيات التكفل بميمة اإلشراف 2010جوان سنة  16يعدل القرار المؤرخ في  2015أوت 05مؤرخ في  844قرار رقم  -

 799 ...............................................................................................لدى مؤسسات التعميم العالي
يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى 2015أوت  19مؤرخ في 845قـــرار رقم  -

 800 ...................................................................................................المركز الجامعي بالبيض
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة  2012مارس  28المؤرخ في  129يعدل القرار رقم  2015أوت  19مؤرخ في 846قـــرار رقم  -

 801 ...............................................................لمعيد الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بالبيض
، والذي يحدد القائمة االسمية 2014جوان  03المؤرخ في  325، يعدل القرار رقم 2015أوت  22مؤرخ في  847قرار رقم -

 801  ..................ى اسطمبولي بمعسكرألعضاء المجنة  العممية لقسم العموم الفالحية  لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطف
، والذي يحدد القائمة االسمية 2014جوان  03المؤرخ في  324، يعدل القرار رقم 2015أوت  22مؤرخ في  848قرار رقم -

 802  .......................ألعضاء المجنة  العممية لقسم البيولوجيا  لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  2015أوت  22 مؤرخ في 849قرار رقم  -

 803 مصطفى اسطنبولي بمعسكر.................................................................................................
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مختص في حفع رتبة مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى يتضمن فتح ، 2015 أوت 27مؤرخ في  1581قــرار رقم  -
 804 الطبية التقنية.............شعبة المنتمية إلى سمك المختصين في حفع الصحة لمصحة العمومية ال لمصحة العموميةالصحة ممتاز 

لمصحة ممرض ممتاز رتبة مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى يتضمن فتح ، 2015 أوت 27مؤرخ في  1582قــرار رقم  -
 806 العالج........................................................شعبة المنتمية إلى سمك الممرضين لمصحة العمومية ال العمومية

 

IV- رراتـــقـــــــالم 
 809 ......................المنح المؤقت لمصفقات.................... تضمن إلغـاءي  2015 جويمية 30 في مؤّرخ 396مقّرر رقم  -
 809 المنح المؤقت لمصفقات........................................ تضمن إلغـاءي 2015جويمية  30 في مؤّرخ  397مقّرر رقم  -
، الذي يحدد تشكيمة لجنة تحكيم 2011أكتوبر  22المؤرخ في  357يعدل المقـرر رقم  2015أوت  03مؤرخ في  409مقـرر رقم  -

 810 .................................................................................. 1المسابقات المعمارية لدى جامعة وىران 
مسابقات المعمارية لدى جامعة لمتحكيم اليحدد تشكيمة لجنة  ،2015أوت  03مؤرخ في  410ـرر رقم مق -

 811 .................................................................................................................3الجزائر
، المحدد لتشكيمة  لجنة تحكيم 2011أكتوبر  22المؤرخ في  357يعدل المقـرر رقم  2015أوت  03مؤرخ في  411مقـرر رقم  -

 812 ...................................................................................المسابقات المعمارية لدى سيدي بمعباس 
يتضمن  وضع اليياكل البيداغوجية واإلدارية الُمبينة في الُممحق، والتابعة لجامعة   2015أوت  05ُمؤرخ في  419ُمقرر رقم  -

 813 ..................................................، تحت تصرف المدرسة التحضيرية في العموم الطبيعية والحياة بوىران2وىران
 
 

VI- 815 ...................................................................... الفردية والمقررات القرارات 
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
 الرسمية الجريدة في الصادرة النصوص 

 الجزائريـة للجمهوريـة 
  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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يعدل ويتمم ، 2015سنة  يونيو 11الموافق  1436عام  رمضان 24مؤرخ في  179-15مرسوم تنفيذي رقم  -

 1984 يناير سنة غشت 18الموافق  1404 ذي القعدة عام 21المؤرخ في  209-84التنفيذي رقم  المرسوم
 .وسيره 1الجزائر والمتعمق بتنظيم جامعة

  (2015 يوليو 12الصادرة في  38الجريدة الرسمية رقم ) 
 

إنشاء  يتضمن، 2015سنة  يونيو 11الموافق  1436عام  رمضان 24مؤرخ في  180-15مرسوم تنفيذي رقم  -
 .2باتنة  جامعة

  (2015يوليو  12الصادرة في  38الجريدة الرسمية رقم ) 
 

 يعدل المرسوم، 2015سنة  يونيو 11الموافق  1436عام  رمضان 24مؤرخ في  181-15مرسوم تنفيذي رقم  -
والمتضمن إنشاء  1989 سنة أول غشتالموافق  1409 ذي الحجة عام 29المؤرخ في  136-89التنفيذي رقم 
 جامعة باتنة.

  (2015يوليو  12الصادرة في  38الجريدة الرسمية رقم ) 
 

إَشاء  يتضمن، 2015سنة  يونيو 11الموافق  1436عام  رمضان 24مؤرخ في  182-15مرسوم تنفيذي رقم  -

 .يذسعت ػهٛا نألعاحزة ببشاس
  (2015يوليو  12الصادرة في  38الجريدة الرسمية رقم ) 

 

إَشاء  يتضمن، 2015سنة  يونيو 11الموافق  1436عام  رمضان 24مؤرخ في  183-15مرسوم تنفيذي رقم  -

 .بسطيف يذسعت ػهٛا نألعاحزة
  (2015يوليو  12الصادرة في  38الجريدة الرسمية رقم ) 

 

إنشاء  ، يتضمن2015سنة  يونيو 11الموافق  1436عام  رمضان 24مؤرخ في  184-15مرسوم تنفيذي رقم  -
 بورقمة. مدرسة عميا لألساتذة

  (2015يوليو  12الصادرة في  38الجريدة الرسمية رقم ) 
 

إَشاء  ، يتضمن2015سنة  يونيو 16الموافق  1436عام  رمضان 29مؤرخ في  187-15مرسوم تنفيذي رقم  -

 .ببٕعؼادة )ٔالٚت يغٛهت( يذسعت ػهٛا نألعاحزة
  (2015 يوليو 29الصادرة في  41الجريدة الرسمية رقم ) 
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 ــــــــــــــــــــــــ،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 القرارات الوزارية المشتركة

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 القرار الوزاري المشترك يعدل ويتمم 2015جويمية   20وزاري مشترك مؤرخ فيقرار 
 نتائج مسابقة المتضمن إعالن 2015مارس  30المؤرخ في 

 توظيف أساتذة مساعدين إستشفائيين جامعيين 
 

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

 اإلصالح اإلداري   لموظيفة العمومية و العام  المديرو 
    

 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -
 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،  والمتضمن

 يتعمق 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عام  12المؤرخ في  145-66وبمقتضى المرسوم رقم  -
 ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم، بتحرير

 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

ايو سنة ـم 13الموافق  1415ذي الحجة عام  13المؤرخ في  132-95المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية،   1995

مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ألساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،، المتضمن القانون ا2008

الذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقات  2009نوفمبر سنة  19وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
االلتحاق برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" وأستاذ استشفائي 

 جامعي وسيرىا،
 أساس االختبارات  ابقة عمىـفتح مسالمتضمن  2014أوت  06المؤرخ في  731عمى القرار الوزاري رقم  ناء  وب -
 .المعدل والمتمم أستاذ مساعد استشفائي جامعي االلتحاق برتبة من أجل -
 المحدد لتشكيمة لجان تقييم المترشحين 2014ديسمبر  01المؤرخ في  1141بمقتضى القرار الوزاري رقم  -

 توظيف أساتذة مساعدين إستشفائيين جامعيين المعدل والمتمم.لمسابقة 
المتضمن المصادقة عمى اإلختيار  2015مارس  25عمى محضر اجتماع المجنة الوزارية المشتركة بتاريخ  بناء   -

 بكمية الطب لجامعة الجزائر.   2015مارس  12و  11، 10، 09العمني لممترشحين المنظم أيام 
 

 :يقـــــرران ما يمي
 

 كالتالي :   أعاله المذكور 2015مارس  30المشترك المؤرخ في  ويتمم ممحق القرار الوزاري  يعدل :المادة األولى
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:PHYSIOLOGIE-PHYSIOLOGIE ET NEURO 
 

MEDANI Mouna  CHU  Constantine 

BELAMRI Lamia  Sans changement 

TAIBI Adeila Dallel  CHU Batna 

BENREKIA Youcef  CHU Blida 

SELOUANI Soumia  Sans changement 

LARBAOUI Khelidja  CHU Blida 

AMRATE Mounira  CHU Batna 

BENCHOHRA Fatima Zohra  EPH  Mostaganem 

BEDDOU Lamia  CHU Bejaia 

ZAMOUM Mourad  Sans changement 

ARDJOUN Zahia  Sans changement 

BOUKHRIS Souad  Sans changement 

SELLAM Abdelnour  Sans changement 

BAGHDAD Reda  Sans changement 

GOUASMIA Hakima  CHU Annaba 

Reste sans changement 

 

PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATIONS FONCTIONNELLES: 
 

MARTANI                              Mahdi                             Sans changement 

ABDELOUAHAB                  Faouzia                           CHU  Constantine 

 

O.D.F: 
 

ISMAIL        Ali Sans changement 

BENNAI        Rafik Sans changement 

TOUATI        Youcef Sans changement 

DRARENI        Mimi Sans changement 

MANCER        Khadidja Sans changement 

TERRA        Hana Sans changement 

BENMAHDJOUB        Haoua Sans  changement 

KASSAS        Ahmed Sans changement 

BENMORKAT           Keltoum Sans changement 

LAMINE        Abdelaziz Sans changement 

BEGHDADI        Chafika Sans changement 

MERBOUHI        Adel Sans changement 

SAIDI        Messaoud Santé Militaire 
 

ووزارة الصحة ومدير الموارد البشرية بوزارة التعميم العالي والبحث العممي يكمف مدير الموارد البشرية ب: 2ـادة ــمـــال
صالح المستشفيات  . كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار والسكان وا 

 2015 جويمية 20حرر بالجزائر في                                                                                       
صالح المستشفياتوزير   التعميم العالي والبحث العممي وزير                                              الصحة والسكان وا 

 األستاذ طاىر حجار                                                                    عبد المالك بوضياف         
 المدير العام

 لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري 
 ب. بوشمال     
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 ــــــــــــــــــــــــ،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــراراتــــقــــــــال

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 المؤرخ في، 154، يعدل القرار رقم 2015جويمية  01مؤرخ في  306قـرار رقم 
 ، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمموارد الوثائقية لفائدة2012مايو سنة  14

 التعميم العالي والبحث العممي  ويحدد مياميا وتشكمييا وسيرىامؤسسات 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
، 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن أنشاء لجنة وطنية لمموارد الوثائقية لفائدة 2012مايو سنة  14المؤرخ في  154وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكمييا وسيرىا،مؤسسات التعميم العالي والبحث ويحدد مياميا 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 
 

، والمذكور أعاله ، وتحرر كما 2012مايو سنة  14المؤرخ في  154من القرار رقم  4: تعدل المادة  المادة األولى
 يأتي :

 : تتكون المجنة من األعضاء التالية : 4" المادة 
 مدير الشبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال الجامعية ، رئيسا، 
 ( عن مديرية الدراسات القانونية واألرشيف عضوا،1ممثل ) 
 ( عن المديرية العامة لمتعميم والتكوين العاليين، أعضاء،2ممثمين ) 
 ( عن مديرية الشبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال الجامعية ، عضوا،1ممثل ) 
 ( عن المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، أعضاء،2ممثمين ) 
 ( عن مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني، أعضاء،2ممثمين ) 
 ( عن المكتبات الجامعية عن كل ندوة جيوية ، عضوا،1ممثل ) 
 ". ( من مصف األستاذية عن كل ندوة جيوية لمجامعات، عضوا1أستاذ ) 

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

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                    
 والبحث العمميوزير التعميم العالي                                                                                                    
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد، 2015جويمية  01مؤرخ في  307قرار رقم 
 2وىران القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
 2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عام  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، 2والمتضمن إنشاء جامعة وىران
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

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

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1424جمـادى الثانيـة عـام  24المـؤرخ فـي  279-03التنفيـذي رقـم  مـن المرسـوم 12ألحكـام المـادة  : تطبيقـاالمـادة األولـى
الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعـدل والمـتمم،  2003غشت سنة  23الموافق 

 منو، 12السيما المادة 
 ،في الجدول الممحق ليذا القرار 2جامعة وىران : تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2ادة ـــمــال
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.3ادة ـــمــال

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس شعالل أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو معمم سميم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية  عضو قديري مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين و التعميم المينيين  عضو طويل عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والضمان االجتماعي عضو كسال دمحم عبد الكريم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو شعيب دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدل ،حافع األختام عضو بومنقار بمخير -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة  عضو بن ىزيل عبد الرحمان -
 ممثمة الوزير المكمف بالثقافة عضو  موساوي ربيعة -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة و التنمية الريفية  عضو بركاني نعيمي -
 ممثل الوزير المكمفة باالتصال  عضو دمحم عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالبيئة عضو مكاكية معزة دمحم -
 ممثل الوالي عضو عبد الخالق صيودة -
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 األعضاء المنتخبين: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية عضو بوسماحة نصر الدين -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  عضو أيت حبوش وىيبة -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم األرض والكون  عضو موسى قاسم -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االجتماعية  عضو قويدري دمحم -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة لكمية المغات األجنبية  عضو بن عبد هللا إيمان -
 ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد الصيانة واألمن الصناعي عضو بوحفص دمحم -
 ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين عضو شنوف صادق -
 ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين عضو ركاب دمحم ناجي -
 ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو بوزبوشي خيرة -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو عباد أحمد -
 ممثل منتخب عن الطمبة عضو عبدي مصطفى سميمان -
 عن الطمبةممثل منتخب  عضو حمودي زكرياء -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تسويةيتضّمن  ،2015جويمية  01مؤّرخ في  308قرار رقم  

 2014-2013بعنوان السنة الجامعية  المفتوحةميسانس ال 
 بجامعة "األمير عبد القادر" لمعموم اإلسالمية

 

ٌّ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،  إ

المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 ،العالي، المعّدل والمتّممالتوجييي لمتعميم 

المتضّمن تعيين  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25 مؤرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
   ،أعضاء الحكومة

جامعة "األمير عبد القادر" المتضّمن إنشاء  ،1984أوت سنة  04 مؤّرخ فيال 182-84وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المعدل والمتمم ،اإلسالميةلمعموم 

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ل عام ربيع األوّ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015سنة  أفريل 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
بجامعة "األمير عبد  2014-2013ييدف ىدا القرار إلى تسوية الميسانس مفتوحة بعنوان السنـة الجـامعيـة  : المادة األولـى

 وفقا لممحق ىذا القرار. القادر" لمعموم اإلسالمية،
كّل فيما ، جامعة "األمير عبد القادر" لمعموم اإلسالمية: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  2مــادة ــال

 يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  جامعة "األمير عبد القادر" لمعموم اإلسالمية، تسوية ليسانس ممحق:
 2014-2013 السنة الجامعية

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ لغة تركية لغة تركية آداب ولغات أجنبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميسانس ال تسويةيتضّمن  ،2015جويمية  01مؤّرخ في  309قرار رقم 

 بجامعة تممسان 2013–2012بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة
 

ٌّ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،  إ

المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 ،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم

المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25 مؤرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل،   ،تعيين أعضاء الحكومة

 ،1989الموافق األول غشت سنة  1429ذي الحجة عام  29 مؤّرخ فيال 138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،والمتمم جامعة تممسان، المعدلالمتضّمن إنشاء 

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

الذي  2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015سنة  أفريل 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

 يـقــــــرر مــا يأتــي:

وفقا  بجامعة تممسان، 2013-2012ييدف ىدا القرار إلى تسوية الميسانس مفتوحة بعنوان السنـة الجـامعيـة  :المادة األولـى
 لممحق ىذا القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي جامعة "تممسان: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير 2مــادة ــــال
 ة لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر في النشرة الرسمي

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة تممسان، تسوية ليسانس ممحق:
 2013-2012 السنة الجامعية

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 م ىندسة العمارات ىندسة مدنية عموم وتكنولوجيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ميسانسال تسويةيتضّمن  ،2015جويمية  01مؤّرخ في  310قرار رقم 
 بجامعة بشار 2013-2012بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة

 

ٌّ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،  إ

المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 ،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم

المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25 مؤرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل،   ،تعيين أعضاء الحكومة

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،ميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهنظام الدراسات لمحصول عمى شيادة ال

المتضّمن  ،2009سنة  يناير 04الموافق  1430عام  محرم 07 مؤّرخ فيال 07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة بشارإنشاء 

ي الذ 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015سنة  أفريل 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

 ٚـمــشس يــا ٚأحــٙ:

 جامعة بشار،ب 2013 - 2012ييدف ىدا القرار إلى تسوية الميسانس مفتوحة بعنوان السنـة الجـامعيـة  : المادة األولـى
 وفقا لممحق ىذا القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي جامعة بشار: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  2ــادة ــمــال
 لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر في النشرة الرسمية 

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة بشار ،تسوية ليسانس  :ممحق
 2013-2012 السنة الجامعية

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

جتماعيةعموم   أ إتصال وعالقات عامة عموم اإلعالم واإلتصال –إنسانية عموم  إنسانية  وا 
 أ العياديعمم النفس  عمم النفس –عموم إجتماعية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميسانس ال تسويةيتضّمن  ،2015جويمية  01مؤّرخ في  311قرار رقم  

 بجامعة األغواط 2014-2013بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة
 
 

ٌّ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،  إ

 المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 ،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم

المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25 مؤرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل،   ،تعيين أعضاء الحكومة
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 ،2001سنة  مبرسبت 18الموافق  1422عام جمادى الثانية  30 مؤّرخ فيال 270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعةاألغواط، المعدلالمتضّمن إنشاء 

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015سنة  أفريل 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

 يـقــرر مــا يأتــي:
 

 جامعة األغواط،ب 2014-2013ىدا القرار إلى تسوية الميسانس مفتوحة بعنوان السنـة الجـامعيـة ييدف  : المادة األولـى
 وفقا لممحق ىذا القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي جامعة األغواط: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  2المــادة 
 ي النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر ف

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                           
 جامعة األغواطتسوية ليسانس  ممحق:

 2014-2013 السنة الجامعية
 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

عموم إقتصادية، والتسيير 
 وعموم تجارية

 

 أ إدارة مالية التسييرعموم 
 أ إدارة الميزانية

 أ تجارة دولية عموم تجارية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميسانسال تسويةيتضّمن  ،2015جويمية  01مؤّرخ في  312قرار رقم  
 بالمركز الجامعي غميزان، 2013-2012بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة

 

ٌّ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،  إ

المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 ،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم

المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25 مؤرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل،   ،تعيين أعضاء الحكومة

المتضّمن  ،2008سنة  يوليو 09الموافق  1429عام رجب  06 مؤّرخ فيال 206-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،مركز جامعي بغيميزانإنشاء 

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08ضى المرسوم التنفيذي رقم وبمقت -
 ،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

الذي  2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015سنة  أفريل 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 .وصالحياتيا وسيرىا
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 ٚـمــشس يــا ٚأحــٙ:

بالمركز الجامعي  2013-2012ىدا القرار إلى تسوية الميسانس مفتوحة بعنوان السنـة الجـامعيـة ييدف  :المادة األولى
 وفقا لممحق ىذا القرار. بغيميزان،

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا المركز الجامعي بغيميزان: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير 2مــادة ـــال
 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.القرار الذي ينشر 

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة األغواط، تسوية ليسانس ممحق:
 2014-2013 السنة الجامعية

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 أ التنظيم السياسي واإلداري  سياسيةعموم  حقوق وعموم سياسية
 أ عمم النفس العيادي

جتماعية  أ النفس العمل والتنظيمعمم  عمم النفس-عموم إجتماعية عموم إنسانية وا 
 أ اإلرشاد المدرسي والميني عموم التربية-عموم إجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميسانسال تسويةيتضّمن ، 2015جويمية  01مؤّرخ في 313رار رقم ــق 

 تندوفببالمركز الجامعي  2014-2013بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة
 

ٌّ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،  إ

المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 ،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم

المتضّمن تعيين  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25 مؤرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل،   ،أعضاء الحكومة

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،ميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهنظام الدراسات لمحصول عمى شيادة ال

المتضّمن  2011غشت سنة  22الموافق  1432عام  رمضان 22 مؤّرخ فيال 303-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،بتندوفإنشاء مركز جامعي 

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015سنة  أفريل 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

 ٚـمــشس يــا ٚأحــٙ:

بالمركز الجامعي  2014-2013ىدا القرار إلى تسوية الميسانس مفتوحة بعنوان السنـة الجـامعيـة ييدف  :المادة األولى
 وفقا لممحق ىذا القرار. ،بتندوف

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي بتندوف، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا 2المــادة 
 ة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.القرار الذي ينشر في النشر 

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                   
ـــ ـــ ــ ـــ ــ 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  ـ
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 بخُذٔفانًشكض اندايؼٙ  ،حغٕٚت نٛغاَظ :يهحك
 2114 - 2113 انغُت اندايؼٛت

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
عموم اقتصادية، تسيير وعموم 

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير تجارية
 أ إدارة مالية    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الميسانس تسويةيتضمن ، 2015جويمية  01المؤّرخ في  314رقم  رارــق 

 بالمركز الجامعي بالبيض، 2013-2012الجامعية  بعنوان الّسنةالمفتوحة 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 جييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التو 
، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2010سنة سبتمبر  9الموافق  1431عام  رمضان 30المؤّرخ في  204-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،البيضالمتضّمن إنشاء مركز جامعي بو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015سنة  أبريل 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،

 ٚـمــشس يــا ٚأحــٙ:
 

بالمركز  2013–2012المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ميسانسالتيذف ىذا القرار إلى تسوية  ييدف :المادة األولى
 لممحق ىذا القرار. بالبيض، وفقاالجامعي 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا البيضيكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي ب :2المـــــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.القرار 

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالبيضالمركز الجامعي ، الميسانس تسوية :ممحق
 2013- 2201الّسنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 عموم و تكنولوجيا
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 عموم بيولوجية عموم الطبيعة و الحياة
 بيوكيمياء أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يعدل ممحق القرار، 2015جويمية  01المؤّرخ في  315رقم  رارــق
 الماسترتضّمن تأىيل الم، 2013سبتمبر  24 المؤرخ في 597رقم 

 بجامعة عنابة- 2014-2013المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  بمقتضى -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتعمق بتنظيم 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،وسيرىا جامعة عنابة

المتضمن تاىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013ر سبتمب 24المؤرخ في  597القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة عنابة. 2013-2014

 يـقــرر مــا يأتــي:
 

المتضمن تاىيل الماستر  2013سبتمبر  24المؤرخ في  597ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقم  ييدف :المادة األولى
 بجامعة عنابة. 2014-2013المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: 2013سبتمبر  24المؤرخ في  597يعدل ممحق القرار رقم  :2اّدة ــمــلا
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ  الحكم الراشد والتنمية المستدامة عموم سياسية حقوق وعموم سياسية

 
 بذٌٔ حغٛٛش ..........................................." ....................................... ٔانبالٙ

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 3اّدة ــمــلا
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث                                                                                                  

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعدل ممحق القرار، 2015جويمية  01المؤّرخ في  316رقم  رارــق
  الماسترتضّمن تأىيل الم، 2011أكتوبر  09المؤرخ في  651رقم 

 بجامعة عنابة- 2012-2011المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 
 

 انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ، إٌ ٔصٚش

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  بمقتضى -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتعمق بتنظيم 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،وسيرىا جامعة عنابة

المتضمن تاىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011ر أكتوب 09المؤرخ في  651القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة عنابة. 2011-2012
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 يـقــرر مــا يأتــي:
 

المتضمن تاىيل الماستر  2013سبتمبر  24المؤرخ في  597ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقم  ييدف :المادة األولى
 بجامعة عنابة. 2014-2013المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: 2011أكتوبر  09المؤرخ في  651يعدل ممحق القرار رقم  :2اّدة ــمــلا
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ  القانون الجنائي االساسي والعدالة الجنائية حقوق  حقوق وعموم سياسية
 أ المحميةاالدارة الحكومية والتنمية  عموم سياسية

 

 ............................".....انبالٙ بذٌٔ حغٛٛش...."....................................

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 3 اّدةـمــلا
 .العالي والبحث العمميسينشر في النشرة الرسمية لمتعميم 

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير                                                                                                  

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعدل القرار ، 2015جويمية  01المؤّرخ في  317 رقم رارــق
 الماستريتضّمن تأىيل ، 2010سبتمبر  07المؤرخ في  296رقم 

 خميس مميانة بجامعة- 2011-2010المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 
 

ٌّ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،  إ

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن و 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ247-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،،جامعة خميس مميانةإنشاء 

تاىيل الماست المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن ، 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  296وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بخميس مميانة. 2010-2011

 يـقــرر مــا يأتــي:
 

، المتضمن تاىيل 2010سبتمبر  07المؤرخ في  296ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقم  ييدف :المادة األولى
 بالمركز الجامعي خميس مميانة. 2011-2010الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: 2010سبتمبر  07المؤرخ في  296يعدل ممحق القرار رقم  :2اّدة ــمـــلا
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة
 أ عمم التربة والبيئة

 أ مياه وعمم المناخ الحيوي 
 م حماية البيئة

 

 "............................................ ...انبالٙ بذٌٔ حغٛٛش................................"........
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خميس مميانة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  جامعة: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير 3اّدة ــمـــلا
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعدل ممحق القرار، 2015جويمية  01المؤّرخ في  318رقم  رارــق
 الماسترتضّمن تأىيل الم، 2011سبتمبر  04المؤرخ في  557رقم 

 سعيدةبجامعة - 2012 – 2011المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 
 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  بمقتضى -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

ء جامعة المتضمن إنشا 2009سنة  يناير 4الموافق  1430 محرم 7المؤّرخ في  10-09رقم المرسوم وبمقتضى  -
 سعيدة،

المتضمن تاىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  4المؤرخ في  557القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة سعيدة. 2011-2012

 يـقــرر مــا يأتــي:
 

المتضمن تاىيل  2011سبتمبر  4المؤرخ في  557ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار القرار رقم  ييدف :المادة األولى
 بجامعة سعيدة. 2012-2011الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: 2011سبتمبر  4المؤرخ في  557يعدل ممحق القرار رقم  :2اّدة ــمـــلا
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
جتماعية  أ النفس العيادي: اضطرابات الشخسية عمم عمم النفس -عموم إجتماعية عموم إنسانية وا 

 
 "..................................... انبالٙ بذٌٔ حغٛٛش ....................................."

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سعيدة: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  3 اّدةــمـــلا
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يعدل ممحق القرار، 2015جويمية  01المؤّرخ في   319 رقم  رارــق

 الماسترتضّمن تأىيل الم، 2009جويمية  01المؤرخ في  200رقم 
 سعيدةبجامعة - 2010 – 2009المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 اْ ٚصٌش اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ٚاٌجحث اٌؼًٍّ،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  بمقتضى -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،التوجييي 
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والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضمن إنشاء جامعة  2009سنة  يناير 4الموافق  1430 محرم 7المؤّرخ في  10-09رقم المرسوم وبمقتضى  -
 عيدة،س

المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية  الماسترتضّمن تأىيل الم 2009جويمية  01المؤرخ في  200القرار رقم وبمقتضى  -
 سعيدة.بجامعة  2010 – 2009

 يـقــرر مــا يأتــي:
 

تضّمن تأىيل الم 2009جويمية  01المؤرخ في  200ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار القرار رقم  ييدف :المادة األولى
 سعيدة.بجامعة  2010 – 2009المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية  الماستر

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: 2009جويمية  01المؤرخ في  200يعدل ممحق القرار رقم  : 2اّدة ــمـــلا
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ آالت وشبكات كيربائية كيروتقني عموم وتكنولوجيا
 

 ....................".................................. انبالٙ بذٌٔ حغٛٛش .................................".................

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سعيدة: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  3اّدة ــمـــلا
 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سينشر في 

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعدل ممحق القرار، 2015جويمية  01المؤّرخ في  320رقم  رارــق
  الماسترتضّمن تأىيل الم، 2013سبتمبر  24المؤرخ في  622رقم 

 المديةبجامعة - 2014 – 2013المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  بمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 ء جامعة المدية،المتضمن إنشا 2009سنة  يناير 4الموافق  1430 محرم 7المؤّرخ في  11-09رقم المرسوم وبمقتضى  -
المتضمن تاىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤرخ في  622القرار رقم وبمقتضى  -

 بجامعة المدية، المعدل. 2013-2014
 يـقــرر مــا يأتــي:

 

المتضمن تاىيل  2013سبتمبر  24المؤرخ في  622ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار القرار رقم ييدف :المادة األولى
 بجامعة المدية، المعدل.. 2014-2013الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 الي:والمذكور أعاله، عمى النحو الت 2013سبتمبر  24المؤرخ في  622يعدل ممحق القرار رقم  : 2اّدة ــمـــلا
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
جتماعية  أ دراسات في تاريخ وحضارة العصر الوسيط تاريخ-عموم إنسانية عموم إنسانية وا 

 

 ................".............................. انبالٙ بذٌٔ حغٛٛش..............................."...............
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، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي المدية: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 3اّدة ــمـــلا
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعدل ممحق القرار، 2015جويمية  01المؤّرخ في  321رقم  رارــق
 الماسترتضّمن تأىيل الم، 2011سبتمبر  04المؤرخ في  534رقم 

 خنشمةبجامعة - 2012 – 2011المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  بمقتضى -

 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -

 معّدل،تعيين أعضاء الحكومة، ال
المتضمن إنشاء  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤّرخ في  246-12رقم المرسوم وبمقتضى  -

 جامعة خنشمة،
المتضمن تاىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  4المؤرخ في  534القرار رقم وبمقتضى  -

 بجامعة خنشمة. 2011-2012
 يأتــي:يـقــرر مــا 

المتضمن تاىيل  2011سبتمبر  4المؤرخ في  534ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار القرار رقم ييدف :المادة األولى
 بجامعة خنشمة. 2012-2011الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: 2011سبتمبر  4المؤرخ في  534يعدل ممحق القرار رقم  :2اّدة ــمـــلا
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
جتماعية  أ عمم النفس العيادي عمم النفس-عموم إجتماعية عموم إنسانية وا 

 

 ........................................".....انبالٙ بذٌٔ حغٛٛش....".................................

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي خنشمة: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 3اّدة ــمـــلا
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                                 
 يوزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                                 

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتضمن فتح مسابقة2015جويمية  01مؤرخ في  1170قــرار رقم  
 ت لمترقية إلى رتبة ممرض متخصص لمصحةعمى أساس االختبارا

 العمومية المنتمية إلى سمك الممرضين لمصحة العمومية شعبة العالج
 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتعمق بتحرير 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عـام  12المؤرخ في  145 -66بمقتضى المرسوم رقم  -
 الطابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،ونشر بعض القرارات ذات 

، المتعـمق 1990مـارس سنة  27المـوافق  1410المـؤرخ في اول رمضان عـام  99-90وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
ت العمومية ذات بسمطة التعـيين والتسيير اإلداري إزاء موظفي وأعـوان اإلدارات المركزية لمواليات والبمديات وكذا المؤسسا

 الطـابع اإلداري التابعة ليا،
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، 1995مـاي سنة  13الموافـق  1415ذي الحـجة عـام  13المـؤرخ في  132-95وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العـمومية،

، 2011مارس سنة  20الموافـق لـ  1432ع الثاني عـام ربيـ 15المـؤرخ في  121-11وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
 الطبيين لمصحة العمومية،شبو  ألسالك شعب المنتمينالمتضمن القـانون األساسي الخاص بالموظفين 

، 2012ابريل سنة  25الموافـق  1433جمـادى الثانيـة عـام  3المـؤرخ في  194 -12وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
جرائيا،المحـدد لكيف  يات تنظيم المسـابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

الطبيين شبو ، المتضمن وضع بعض األسالك 2013سبتمبر سنة  02وبمقتضى القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 ث العممي )مؤسسات التعميم العالي(،لمصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعميم العالي والبح

، المحدد إلطار تنظيم المسابقات 2015فيفري سنة  16الموافق  1436ربيع الثاني عام  26وبمقتضى القـرار المؤرخ في  -
 واالمتحانات المينية لاللتحاق ببعض الرتب المنتمية ألسالك شبو الطبيين لمصحة العـمومية،

 194-12، المتعمقة بتطبيق أحكام المـرسوم التنفيذي رقم 2013فيفري  20ة في المؤرخ 01وبمقتضى التعميمة رقـم  -
، المحـدد لكيفيات تنظيم المسـابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات 2012ابريل سنة  25المـؤرخ في 

جرائيا،  واإلدارات العمومية وا 
، المتضمنة توسيع 2015ماي  24المؤرخة في  2015.أ/ / و.م.د/و851وبناءا عمى مراسمة مصالح الوزير األول رقم  -

 ترخيص إلى أسالك شبو الطبيين الموضوعيين تحت تصرف قطاع التعميم العـالي.
 

 ما يأتي: ررــقـيـ
: ييدف ىذا القـرار إلى تحديد كيفيات فتح المسابقة عـمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة ممرض  األولىانًادة 

 العالج. ةبعمتخصص لمصحة العمومية، المنتمية لسمك الممرضين لمصحة العمومية،  ش
لحاصل عمى معدل يعـتبر كل موظف برتبة ممرض لمصحة العمومية، مترشح لممسابقة عمى أساس االختبارات ا :2المادة 

ناجحا ، ويرتب عنو الترقية إلى رتبة ممرض متخصص لمصحة العمومية  ة، ودون عالمة إقصائي10/20
 المعنيين. انتماءبالتحويل التمقائي لممناصب المالية لرتبة 

المثبتين تفتح المسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى رتبة ممرض متخصص لمصحة العمومية لممترشحين  :3المادة 
 ( سنوات خدمة فعمية بصفة ممرض صحة العـمومية. 5لخمس )

إيداع طمب  ،( أعاله3: يجب عمى المترشحين المستوفين الشروط القانونية األساسية المذكورة في المادة الثالثة )4المادة 
 ييا.خطي قصد المشاركة في المسابقة عمى أساس االختبارات، عمى مستوى المؤسسات التي ينتمون إل

( يوما عـمل ابتداء من تاريخ 15التسجيالت في المسابقة عمى أساس االختبارات بخمسة عشر ) يحـدد أجل: 5المادة 
 اإللصاق في أماكن العمل.

بإمكان المترشحين غير المقبولين لممشاركة في المسابقة عمى اساس االختبارات، تقديم طعن لدى السمطة التي  :6المادة 
( أيام عـمل عمى 5التي يجب عمييا البث في ىذا الطعن والـرد عمى المعنيين قبل خمسة ) ،يينليا صالحية التع

 األقل من تاريخ إجراء المسابقة.
 ية :تاآل ، االختباراتتشتمل المسابقة عمى أساس االختبار :7المادة 

 .2(، المعامل 02: المدة ساعتان )ةاختبار في الثقافة العـام -1
 .3( ساعات، المعامل03موضوعا مينيا ذا صمة بتخصص المترشح: المدة ثالث )اختبار يتضمن  -2

 في أحد االختبارات الكتابية المذكورة أعاله، تعد إقصائية . 5/20كـل عالمة تقل عن  :8المادة 
ميم العالي والبحث وينشر في النشرة الرسمية لوزارة التع عميو،يسري مفعـول ىذا القـرار ابتداء من تاريخ التوقيع  :9المادة 

 العممي.
 2015جويمية  01حرر بالجزائر في                                                                             
 / وزير التعميم العالي والبحث العمميع                                                                            

 مدير الموارد البشرية                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن فتح مسابقة، 2015جويمية  01مؤرخ في  1171قــرار رقم 
 لمصحة العمومية لمترقية إلى رتبة ممرض االختباراتعمى أساس 

 شعبة العالج المنتمية إلى سمك الممرضين لمصحة العمومية
 

 إن وزير التعميم العـالي والبحث العـممي،
، المتعمق بتحرير 1966يونيو سنة  02ـ الموافق 1386صفر عـام  12المؤرخ في  145 -66بمقتضى المرسوم رقم  -

 الطابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،ونشر بعض القرارات ذات 
، المتعـمق 1990مـارس سنة  27المـوافق  1410ول رمضان عـام أالمـؤرخ في  99-90وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

ت العمومية ذات بسمطة التعـيين والتسيير اإلداري إزاء موظفي وأعـوان اإلدارات المركزية لمواليات والبمديات وكذا المؤسسا
 الطـابع اإلداري التابعة ليا،

، 1995مـاي سنة  13الموافـق  1415ذي الحـجة عـام  13المـؤرخ في  132-95وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العـمومية،

، 2011مارس سنة  20الموافـق  1432ع الثاني عـام ربيـ 15المـؤرخ في  121-11وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
 الطبيين لمصحة العمومية،شـبو  ن ألسالك شعبميالمتضمن القـانون األساسي الخاص بالموظفين المنت

، 2012بريل سنة أ 25الموافـق  1433جمـادى الثانيـة عـام  3المـؤرخ في  194 -12وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
جرائيا،المحـدد لكيفيا  ت تنظيم المسـابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

الطبيين شبو ، المتضمن وضع بعض األسالك 2013سبتمبر سنة  02وبمقتضى القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 مؤسسات التعميم العالي (،)ممي ـث العالي والبحـدى وزارة التعميم العـلمصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة ل

، المحدد إلطار تنظيم المسابقات 2015فيفري سنة  16الموافق  1436ربيع الثاني عام  26وبمقتضى القـرار المؤرخ في  -
 واالمتحانات المينية لاللتحاق ببعض الرتب المنتمية ألسالك شبو الطبيين لمصحة العـمومية،

 194 -12، المتعمقة بتطبيق أحكام المـرسوم التنفيذي رقم 2013فيفري  20المؤرخة في  01وبمقتضى التعميمة رقـم  -
، المحـدد لكيفيات تنظيم المسـابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات 2012بريل سنة أ 25المـؤرخ في 

جرائيا،  واإلدارات العمومية وا 
، المتضمنة توسيع 2015ماي  24المؤرخة في  2015/ و.م.د/و.أ/ 851ح الوزير األول رقم وبناء عمى مراسمة مصال -

 ترخيص إلى أسالك شبو الطبيين الموضوعيين تحت تصرف قطاع التعميم العـالي.
 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

لمترقية إلى رتبة ممرض  لمصحة  االختباراتييدف ىذا القـرار إلى تحديد كيفيات فتح المسابقة عـمى أساس  المادة األولى:
 العالج.شعبة العمومية، المنتمية لسمك الممرضين لمصحة العمومية،  

، مترشح لممسابقة عمى أساس االختبارات الحاصل حاصل عمى شيادة دولةيعـتبر كل موظف برتبة ممرض   :2المادة 
رتبة ممرض لمصحة العمومية ، ودون عالمة إقصائي ناجحا، ويرتب عنو الترقية إلى 10/20عمى معدل 

 بالتحويل التمقائي لممناصب المالية لرتبة انتماء المعنيين.
( 5المثبتين لخمس ) حة العمومية لممترشحينلمص تفتح المسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى رتبة ممرض :3المادة 

 . حاصل عمى شيادة دولة سنوات خدمة فعمية بصفة ممرض 
إيداع طمب ، ( أعاله3مى المترشحين المستوفين الشروط القانونية األساسية المذكورة في المادة الثالثة )يجب ع :4المادة 

 خطي قصد المشاركة في المسابقة عمى أساس االختبارات، عمى مستوى المؤسسات التي ينتمون إلييا.
( يوما عـمل ابتداء من تاريخ 15) يحـدد أجل التسجيالت في المسابقة عمى أساس االختبارات بخمسة عشر :5المادة 

 اإللصاق في أماكن العمل.
االختبارات، تقديم طعن لدى السمطة التي  أساسبإمكان المترشحين غير المقبولين لممشاركة في المسابقة عمى  :6المادة 

عـمل  ( أيام05التي يجب عمييا البث في ىذا الطعن والـرد عمى المعنيين قبل خمسة ) ،ليا صالحية التعيين
 عمى األقل من تاريخ إجراء المسابقة.
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 : تيةاآل ، االختبارات تشتمل المسابقة عمى أساس االختبار المادة  :
 .2( ، المعامل 02: المدة ساعتان )ةاختبار في الثقافة العـام -1   
 .3( ساعات، المعامل 03اختبار يتضمن موضوعا مينيا ذا صمة بتخصص المترشح : المدة ثالث ) -2   

 في أحد االختبارات الكتابية المذكورة أعاله، تعد إقصائية . 5/20كـل عالمة تقل عن  :8المادة 
يسري مفعـول ىذا القـرار ابتداء من تاريخ التوقيع عميو، وينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث  :9المادة 

 العممي.
 2015جويمية  01حرر بالجزائر في                                                                                                  

 / وزير التعميم العالي والبحث العمميع                                                                                                
 مدير الموارد البشرية                                                                                                     

 أمير قاسم داودي                                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امتحانيتضمن فتح ، 2015جويمية  01مؤرخ في  1172قــرار رقم  
 المنتمية حاصل عمى شيادة دولة رتبة ممرضميـني لاللتحاق ب

 شعبة العالج إلى سمك الممرضين لمصحة العمومية
 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتعمق بتحرير ونشر 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عـام  12المؤرخ في  145-66بمقتضى المرسوم رقم  -
 بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،

، المتعـمق 1990مـارس سنة  27المـوافق  1410المـؤرخ في اول رمضان عـام  99-90وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
موظفي وأعـوان اإلدارات المركزية لمواليات والبمديات وكذا المؤسسات العمومية ذات  بسمطة التعـيين والتسيير اإلداري إزاء

 الطـابع اإلداري التابعة ليا،
، 1995مـاي سنة  13الموافـق  1415ذي الحـجة عـام  13المـؤرخ في  132-95وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

 ـمومية ،المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات الع
، 2011مارس سنة  20الموافـق لـ  1432ربيـع الثاني عـام  15المـؤرخ في  121-11وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

 العمومية،الطبيين لمصحة شـبو ن ألسالك ميالمتضمن القـانون األساسي الخاص بالموظفين المنت
، 2012ابريل سنة  25الموافـق  1433دى الثانيـة عـام جمـا 3المـؤرخ في  194 -12وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

جرائيا،  المحـدد لكيفيات تنظيم المسـابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
الطبيين شبو ، المتضمن وضع بعض األسالك 2013سبتمبر سنة  02القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ضىوبمقت -

 التعميم العالي(، العـممي )مؤسساتالي والبحث ـدى وزارة التعميم العـالعمومية في حالة القيام بالخدمة للمصحة 
، المحدد إلطار تنظيم المسابقات 2015فيفري سنة  16الموافق  1436ربيع الثاني عام  26وبمقتضى القـرار المؤرخ في  -

 سالك شبو الطبيين لمصحة العـمومية،واالمتحانات المينية لاللتحاق ببعض الرتب المنتمية أل
 194 -12 ، المتعمقة بتطبيق أحكام المـرسوم التنفيذي رقم2013فيفري  20المؤرخة في  01وبمقتضى التعميمة رقـم  -

، المحـدد لكيفيات تنظيم المسـابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات 2012ابريل سنة  25المـؤرخ في 
جرائيا،واإلدارات العموم  ية وا 

، المتضمنة توسيع 2015ماي  24المؤرخة في  2015/ و.م.د/و.أ/ 851وبناء عمى مراسمة مصالح الوزير األول رقم  -
 ترخيص إلى أسالك شبو الطبيين الموضوعيين تحت تصرف قطاع التعميم العـالي.

 

 ما يأتي: ررــقـيـ
، حاصل عمى شيادة دولةرتبة ممرض امتحان ميني لاللتحاق بييدف ىذا القـرار إلى تحديد كيفيات فتح  :المادة األولى

 العالج.شعبة المنتمية لسمك الممرضين لمصحة العمومية،  
، ودون عالمة 10/20الحاصل عمى معدل لالمتحان الميني، ، مترشح مؤىليعـتبر كل موظف برتبة ممرض  :2المادة 

بالتحويل التمقائي لممناصب  عمى شيادة دولة حاصلناجحا، ويرتب عنو الترقية إلى رتبة ممرض  ةإقصائي
 المالية لرتبة انتماء المعنيين.
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( سنوات 5المثبتين لخمس ) لممترشحينحاصل عمى شيادة دولة  رتبة ممرضيفتح االمتحان الميني لاللتحاق ب :3المادة 
 . مؤىلخدمة فعمية بصفة ممرض 

إيداع طمب ، ( أعاله3يجب عمى المترشحين المستوفين الشروط القانونية األساسية المذكورة في المادة الثالثة ) :4المادة 
 خطي قصد المشاركة في المسابقة عمى أساس االختبارات، عمى مستوى المؤسسات التي ينتمون إلييا.

( يوما عـمل ابتداء من تاريخ 15سة عشر )التسجيالت في المسابقة عمى أساس االختبارات بخم يحـدد أجل :5لمادة ا
 اإللصاق في أماكن العمل.

االختبارات، تقديم طعن لدى السمطة التي  أساسبإمكان المترشحين غير المقبولين لممشاركة في المسابقة عمى  :6لمادة ا
أيام عـمل عمى  (5التي يجب عمييا البث في ىذا الطعن والـرد عمى المعنيين قبل خمسة ) ،ليا صالحية التعيين

 األقل من تاريخ إجراء المسابقة.
 :، االختبارات اآلتيةتشتمل المسابقة عمى أساس االختبار :7المادة 

 .2المعامل  (،02)المدة ساعتان  العـامة:اختبار في الثقافة  -1   
 .3( ساعات، المعامل03اختبار يتضمن موضوعا مينيا ذا صمة بتخصص المترشح: المدة ثالث ) -2   

 في أحد االختبارات الكتابية المذكورة أعاله، تعد إقصائية. 5/20كـل عالمة تقل عن  :8المادة 
يسري مفعـول ىذا القـرار ابتداء من تاريخ التوقيع عميو، وينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث  :9المادة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امتحان يتضمن فتح، 2015جويمية  01مؤرخ في  1173قــرار رقم 

 العمومية لمصحةمساعــد التمريض رئيسي رتبة ميـني لاللتحاق ب
 شعبة العالجالمنتمية إلى سمك مساعدي التمريض لمصحة العمومية 

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتعمق بتحرير ونشر 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عـام  12المؤرخ في  145-66بمقتضى المرسوم رقم  -
 بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،

، المتعـمق 1990مـارس سنة  27المـوافق  1410ول رمضان عـام أالمـؤرخ في  99-90وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
بسمطة التعـيين والتسيير اإلداري إزاء موظفي وأعـوان اإلدارات المركزية لمواليات والبمديات وكذا المؤسسات العمومية ذات 

 الطـابع اإلداري التابعة ليا،
، 1995مـاي سنة  13الموافـق  1415ذي الحـجة عـام  13المـؤرخ في  132-95وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العـمومية،
، 2011مارس سنة  20الموافـق  1432ربيـع الثاني عـام  15المـؤرخ في  121-11وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

 الطبيين لمصحة العمومية،شـبو ن ألسالك ميظفين المنتالمتضمن القـانون األساسي الخاص بالمو 
، 2012ابريل سنة  25الموافـق  1433جمـادى الثانيـة عـام  3المـؤرخ في  194 -12وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

جرائيا  ،المحـدد لكيفيات تنظيم المسـابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
الطبيين شبو ، المتضمن وضع بعض األسالك 2013سبتمبر سنة  02وبمقتضى القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 التعميم العالي(، العـممي )مؤسساتالي والبحث ـدى وزارة التعميم العـلمصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة ل
، المحدد إلطار تنظيم 2015فيفري سنة  16لموافق لـ ا 1436ربيع الثاني عام  26وبمقتضى القـرار المؤرخ في  -

 المسابقات واالمتحانات المينية لاللتحاق ببعض الرتب المنتمية ألسالك شبو الطبيين لمصحة العـمومية،
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 194 -12، المتعمقة بتطبيق أحكام المـرسوم التنفيذي رقم 2013فيفري  20المؤرخة في  01وبمقتضى التعميمة رقـم  -
، المحـدد لكيفيات تنظيم المسـابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات 2012ابريل سنة  25 المـؤرخ في

جرائيا،  واإلدارات العمومية وا 
، المتضمنة توسيع 2015ماي  24المؤرخة في  2015/ و.م.د/و.أ/ 851وبناء عمى مراسمة مصالح الوزير األول رقم  -

 عيين تحت تصرف قطاع التعميم العـالي.ترخيص إلى أسالك شبو الطبيين الموضو 
 

 ما يأتي: ررــقـيـ
لمصحة مساعد التمريض رئيسي رتبة امتحان ميني لاللتحاق بييدف ىذا القـرار إلى تحديد كيفيات فتح  :المادة األولى

 العالج.شعبة لمصحة العمومية،  مساعدي التمريض العمومية، المنتمية لسمك 
الحاصل عمى معدل لالمتحان الميني، ، مترشح مساعد التمريض لمصحة العموميةيعـتبر كل موظف برتبة  :2المادة 

لمصحة العمومية مساعد التمريض رئيسي ناجحا، ويرتب عنو الترقية إلى رتبة  ة، ودون عالمة إقصائي10/20
 بالتحويل التمقائي لممناصب المالية لرتبة انتماء المعنيين.

( 5المثبتين لخمس ) حة العمومية لممترشحينمساعد التمريض رئيسي لمص رتبةاالمتحان الميني لاللتحاق بفتح ي :3المادة 
 حة العمومية. مساعد التمريض لمصسنوات خدمة فعمية بصفة 

اع طمب إيد،( أعاله 3يجب عمى المترشحين المستوفين الشروط القانونية األساسية المذكورة في المادة الثالثة ) :4المادة 
 خطي قصد المشاركة في المسابقة عمى أساس االختبارات، عمى مستوى المؤسسات التي ينتمون إلييا.

( يوما عـمل ابتداء من تاريخ 15التسجيالت في المسابقة عمى أساس االختبارات بخمسة عشر ) يحـدد أجل: 5المادة 
 اإللصاق في أماكن العمل.

االختبارات، تقديم طعن لدى السمطة التي  أساسقبولين لممشاركة في المسابقة عمى بإمكان المترشحين غير الم :6المادة 
( أيام عـمل عمى 5التي يجب عمييا البث في ىذا الطعن والـرد عمى المعنيين قبل خمسة ) ،ليا صالحية التعيين

 األقل من تاريخ إجراء المسابقة.
 :ارات اآلتية، االختبتشتمل المسابقة عمى أساس االختبار :7المادة 

 .2المعامل  (،02)المدة ساعتان  العـامة:اختبار في الثقافة  -1   
 .3( ساعات، المعامل03اختبار يتضمن موضوعا مينيا ذا صمة بتخصص المترشح: لمدة ثالث ) -2   

 في أحد االختبارات الكتابية المذكورة أعاله، تعد إقصائية. 5/20كـل عالمة تقل عن  : 8المادة 
العالي والبحث   يسري مفعـول ىذا القـرار ابتداء من تاريخ التوقيع عميو، وينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم  :9المادة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقة عمى أساسيتضمن فتح ، 2015جويمية  01مؤرخ في  1174قــرار رقم 

 لمصحة العموميةمختص في حفع الصحة متخصص رتبة االختبارات إلى 
 الطبية التقنيةشعبة المنتمية إلى سمك المختصين لمصحة العمومية ال

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتعمق بتحرير ونشر 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عـام  12المؤرخ في  145-66رقم بمقتضى المرسوم  -
 بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،

ق ، المتعـم1990مـارس سنة  27المـوافق  1410رمضان عـام  أولالمـؤرخ في  99-90وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
بسمطة التعـيين والتسيير اإلداري إزاء موظفي وأعـوان اإلدارات المركزية لمواليات والبمديات وكذا المؤسسات العمومية ذات 

 الطـابع اإلداري التابعة ليا،
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، 1995مـاي سنة  13الموافـق  1415ذي الحـجة عـام  13المـؤرخ في  132-95وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
 داث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العـمومية،المتعمق بإح

، 2011مارس سنة  20الموافـق  1432ربيـع الثاني عـام  15المـؤرخ في  121-11وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
 الطبيين لمصحة العمومية،شـبو ن ألسالك ميالمتضمن القـانون األساسي الخاص بالموظفين المنت

، 2012ابريل سنة  25 الموافـق 1433جمـادى الثانيـة عـام  3المـؤرخ في  194 -12التنفيـذي رقم وبمقتضى المرسـوم  -
جرائيا،  المحـدد لكيفيات تنظيم المسـابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

الطبيين شبو تضمن وضع بعض األسالك ، الم2013سبتمبر سنة  02وبمقتضى القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 التعميم العالي(، العـممي )مؤسساتالي والبحث ـدى وزارة التعميم العـلمصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة ل

، المحدد إلطار تنظيم المسابقات 2015فيفري سنة  16الموافق  1436ربيع الثاني عام  26وبمقتضى القـرار المؤرخ في  -
 المينية لاللتحاق ببعض الرتب المنتمية ألسالك شبو الطبيين لمصحة العـمومية،واالمتحانات 

 194 -12، المتعمقة بتطبيق أحكام المـرسوم التنفيذي رقم2013فيفري  20المؤرخة في  01وبمقتضى التعميمة رقـم  -
والفحوص المينية في المؤسسات ، المحـدد لكيفيات تنظيم المسـابقات واالمتحانات 2012ابريل سنة  25المـؤرخ في 

جرائيا،  واإلدارات العمومية وا 
، المتضمنة توسيع 2015ماي  24المؤرخة في  2015/ و.م.د/و.أ/ 851وبناء عمى مراسمة مصالح الوزير األول رقم  -

 ترخيص إلى أسالك شبو الطبيين الموضوعيين تحت تصرف قطاع التعميم العـالي.
 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

مختص  في حفع رتبة مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى ييدف ىذا القـرار إلى تحديد كيفيات فتح  :األولىالمادة 
الشعبة العمومية، المختصين في حفع الصحة لمصحة المنتمية لسمك الصحة متخصص لمصحة العمومية 

 الطبية التقنية.
لممسابقة عمى أساس االختبارات، مترشح صحة العمومية، مختص في حفع الصحة لميعـتبر كل موظف برتبة  :2المادة 

مختص في حفع ناجحا، ويرتب عنو الترقية إلى رتبة  ة، ودون عالمة إقصائي10/20الحاصل عمى معدل 
 لمصحة العمومية بالتحويل التمقائي لممناصب المالية لرتبة انتماء المعنيين.الصحة متخصص 

حة العمومية ختص في حفع الصحة متخصص لمصالختبارات لمترقية إلى رتبة متفتح المسابقة عمى أساس ا :3المادة 
  مختص في حفع الصحة لمصحة العمومية.( سنوات خدمة فعمية بصفة 5المثبتين لخمس ) لممترشحين

إيداع طمب ، ( أعاله3يجب عمى المترشحين المستوفين الشروط القانونية األساسية المذكورة في المادة الثالثة ) :4المادة 
 خطي قصد المشاركة في المسابقة عمى أساس االختبارات، عمى مستوى المؤسسات التي ينتمون إلييا.

( يوما عـمل ابتداء من تاريخ 15التسجيالت في المسابقة عمى أساس االختبارات بخمسة عشر ) يحـدد أجل :5المادة 
 اإللصاق في أماكن العمل.

االختبارات، تقديم طعن لدى السمطة التي  أساسالمقبولين لممشاركة في المسابقة عمى بإمكان المترشحين غير  :6المادة 
( أيام عـمل عمى 5التي يجب عمييا البث في ىذا الطعن والـرد عمى المعنيين قبل خمسة ) ،ليا صالحية التعيين

 األقل من تاريخ إجراء المسابقة.
 :ختبارات اآلتية، االتشتمل المسابقة عمى أساس االختبار :7المادة 

 .2( ، المعامل 02المدة ساعتان ) العـامة:اختبار في الثقافة  -1   
 .3( ساعات، المعامل03اختبار يتضمن موضوعا مينيا ذا صمة بتخصص المترشح: لمدة ثالث ) -2   

 في أحد االختبارات الكتابية المذكورة أعاله، تعد إقصائية. 5/20كـل عالمة تقل عن   :8المادة 
يسري مفعـول ىذا القـرار ابتداء من تاريخ التوقيع عميو، وينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث  :9المادة 

 العممي.
 2015جويمية  01حرر بالجزائر في                                                                             
 / وزير التعميم العالي والبحث العمميع                                                                            

 مدير الموارد البشرية                                                                           
 ير قاسم داوديأم                                             

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  ــــ
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 يتضمن تجديد تشكيمة  2015جويمية  06مؤرخ في  رارــق
 3لدى جامعة الجزائر االجتماعيةالخدمات لجنة 

 

 انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ، ىإٌ ٔصٚش انخؼهٛ

 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
االجتماعية وكيفية ، المحدد لمحتوى الخدمات 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
العالي       م، المحدد لصالحيات وزير التعمي2013جانفي سنة  30المؤرخ في  13/77بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحث العممي،
، المتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم المعدل 2009أكتوبر سنة 22المؤرخ في  09/341رسوم التنفيذي رقمبمقتضى الم -

 والمتمم،
،المتعمق إعالن نتائج انتخاب ممثمي االساتذة، والعمال االداريين التقنيين 2015جوان سنة  22نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 .وعمال الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية
 ــرر ما يأتي:يــق

 ،3: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة الجزائراألولى المادة
 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:2 المـادة

 األعضاء الدائمون:
 فالح أحمد، –03 بومزيبرة عمي،              –02 عموان حميد،               –01
 عبيمة دمحم،       -06 عيسى نجاة،                   –05 قانة زكي،                  –04
 روابة أحمد، -09 طاية أكمي، -08 بممان رشيد،                 -07

 األعضاء اإلضافيون:
  عيساني رشيد، –02 شناتي أحمد،              –01

 ،اإلمضاء عمى القرار( سنوات ابتداء من تاريخ 03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3 المـادة
العالي  ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم ذ، بتنفي3: يكمف السيد مدير جامعة الجزائر4 المـادة

 والبحث العممي.
   2015جويمية  06 حرر بالجزائر في                                                                                
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                     

 األمين العام                                                                                         
 الدين صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2015جوان  28،المتمم لمقرار المؤرخ في 2015 جويمية 07مـؤرخ في  323رقم  رارــق

 ( لمجنة الجامعية الوطنية34والثالثون ) الرابعةتضمن إعالن نتائج الدورة المو 
 

 إٌ ٔصٚـش انخؼهٛـى انؼـانٙ ٔانبحـث انؼـهًٙ،
والمتضمن تعيين  ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة،
، 2008مايو سنة  03الموافق 1429ربيع الثاني عام  27المؤرخ في 130-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث،و 
المتضمن تنظيم المجنة الجامعية الوطنية وسيرىا وتشكيميا، و  ،1994نوفمبر سنة  16وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 ،المعدل والمتمم
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 ، نيةيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعة الوطكالمتضمن تشو  ،2015سنة  جوان 04بمقتضى القرار المؤرخ في و  -
لمجنة الجامعة  إعالن نتائج الدورة الرابعة والثالثةنالمتضمن و  ،2015سنة  جوان 28بمقتضى القرار المؤرخ في و  -

 ، الوطنية
  جوان 09ألساتذة المحاضرين قسم " أ " من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في لعمى قوائم التأىيل  بناء  و  -
 ،2015سنة  -
 ،2015جانفي  14إلى  13( من 34والثالثون) الرابعةعمى إجتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا  بناء  و   -
 والثالثون. الرابعةعمى محاضر إجتماع فروع المجنة الجامعية الوطنية لمدورة  بناء  و   -

 

 يــقــرر ما يأتي:
 المذكور أعاله ويحرر كما يأتي: 2015جوان  28تتمم المادة االولى من القرار المؤرخ في  :المادة األولى

 األستاذة المحاضرين قسم "أ" اآلتية أسماؤىم حسب الترتيب اإلستحقاقي مؤىمون لمترقية إلى رتبة أستاذ. يعتبر
  فرع التكنولوجيا

  بدون تغيير 
  فرع العموم الدقيقة

  بدون تغيير 
  فرع عموم الطبيعة والحياة

  بدون تغيير 
  اإلقتصادية والتجارية وعموم التسييرفرع العموم 

  بدون تغيير 
 فرع العموم االجتماعية واإلنسانية

  فمسفة
  بدون تغيير 

  عموم تربية
  بدون تغيير 

  عمم النفس التربوي 
  بدون تغيير 

  أرطوفونيا
  بدون تغيير 

  عمم النفس
  بدون تغيير 

  عمم االجتماع
  بدون تغيير 

  التاريخ
  بدون تغيير 

  عمم االثار
  بدون تغيير 

  عموم سياسية
  بدون تغيير 

تصال   إعالم وا 
  بدون تغيير 

  عموم إسالمية
  بدون تغيير 

 أصول الفقو
 جامعة الوادي أصول الفقو رحماني إبراىيم       -01
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 االسالمية قسنطينةجامعة االمير عبد القادر لمعموم  أصول الفقو ميساوي نور الدين    -02
 (1جامعة الجزائر ) أصول الفقو كركار جمال       -03
 (1جامعة الجزائر) أصول الفقو خروبي عفيفة       -04
 جامعة االمير عبد القادر لمعموم االسالمية قسنطينة أصول الفقو حديد بمقاسم       -05
 جامعة الوادي أصول الفقو بوغزالة دمحم رشيد   -06
 (2جامعة البميدة) أصول الفقو يخمف مسعود       -07

عالم    دعوة وا 
  بدون تغيير 

  شريعة وقانون 
  بدون تغيير 

  كتاب وسنة
  بدون تغيير 

  فرع اآلداب والمغات
  بدون تغيير 

  فرع العموم القانونية واإلدارية
  بدون تغيير 

 تمغى االحكام المخالفة ليذا القرار. :2اّدة ــمـــلا

والذي سينشر في  2015جوان  14يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداء من  :3اّدة ــمـــلا
 النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.

 2015 جويمية 07جزائر في حرر بال                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                         
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد، 2015جويمية  07مؤرخ في  324رقم  رارــق

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس إدارة المركزالجامعي باليزي 
           

  البحث العلمي،إن وزير التعليم العالي و
، والمتضمن 2015مايوسنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05رقم بمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 منو، 10ميام المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ،السيما المادة 
المتضمن  2012غشت سنة  4الموافق  1433 رمضان عام16المؤرخ في  303-05بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 2باليزي،ال سيما المادة إنشاء مركز جامعي 
يحدد 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  19المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 يــقــرر ما يأتي:

 16الموافـق  1426رجـب عـام  11المؤرخ فـي  299-05ن المرسوم التنفيذي رقم م 10المادة  م:تطبيقا ال حكاالمادة األولى
مجمس إدارة المركــز ييــدف ىــذا القــرار إلــى تحديــد القائمــة االســمية العضــاء والمــذكور أعــاله، ، 2005غشــت 

 الجامعي باليزي.
 تحدد القائمة االسمية العضاء مجمس إدارة المركز الجامعي باليزي في الجدول الممحق ليذا القرار. :2 ـادةــمـــال
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسـمية لمتعميم العالي.3 ـادةــمـــال

 2015 جويمية 07حرر بالجزائر في                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                
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 باليزي  يجمس إدارة المركز الجامعقائمة أعضاء الم
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف التعميم العالي والبحث العممي،  رئيسا منصور خوجة فاتح   -

 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو الزاير الطاىر   -
 الوطنية،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية  عضو حفصي الزين   -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين و التعميم المينيين، عضو حمداني يوسف   -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو زواوي ايمن   -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو مشاشو عيسى   -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو نشطيو حسين   -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو حساني دمحم   -
 ممثل الوالي. عضو بن عبد الحاكم   -

 

 األعضاء المنتخبين -2
 القطاع الصفة االسم و اللقب

 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين، عضو حّبًٔ فؼٍٍخ-
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين، عضو عؼٍذاد إٌدًّ-
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو حدٍشي دمحم االٍِٓ-
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو ِٕظٛسي اثشاٍُ٘-
 ممثمة منتخبة عن الطمبة، عضو خٌٍٛذي ِشٌُ-
 ممثل منتخب عن الطمبة، عضو صداَ احّذ آٍِ-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2014ابريل  15المؤرخ في  312يعدل القرار رقم ، 2015جويمية  09مؤرخ في  325رقم  رارــق

 الجامعي بتامنغست،المعدل. القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الذي يحدد
           

  إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
، والمتضمن تعيين 2015مايوسنة14الموافق  1436رجب عام 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام 11المؤرخ في  299-05بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 10ميام المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ،السيما المادة 
المتضمن  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام 11المؤرخ في  301-05لمرسوم التنفيذي رقم بمقتضى ا -

 منو، 2إنشاء مركز جامعي بتامنغست،المعدل و المتمم،ال سيما المادة 
يحدد 2013يناير سنة 30الموافق1434ربيع األول عام 19المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 تعميم العالي و البحث العممي،صالحيات وزير ال
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الجامعي  2014افريل  15المؤرخ في  312بمقتضى القرار رقم  -

 بتامنغست،المعدل.
 يــقــرر ما يأتي:

كما ىو محدد في المعدل والمذكور أعاله  ،2014افريل  15المؤرخ في  312جدول الممحق بالقراراليعدل  :المادة األولى
 الجدول الممحق بيذا القرار.

 .والبحث العممي : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسـمية لمتعميم العالي2ة المـاد
 2015 جويمية 09حرر بالجزائر في                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــ
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 بتامنغست يقائمة أعضاء المجمس إدارة المركز الجامع
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف التعميم العالي والبحث العممي،  رئيسا  بوطرفاية احمد -

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عزاب سمير -
 المكمفة بالتربية الوطنية ممثل الوزيرة عضو بن حود عبد القادر- -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين و التعميم المينيين عضو مرموري غازي  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو قورو رؤوف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والعمل والضمان االجتماعي عضو داكي بوعمامة -
صالح المستشفيات عضو بن سنوسي عمار -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو عشوش الطاىر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو بسودي عبد هللا -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو قاسمي دريدي -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو عريب كريم -
 ممثل الوالي عضو الواحديحياوي عبد  -

 

 األعضاء المنتخبين -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخبة عن األساتذة لمعيد الحقوق والعموم السياسية،  عضو كيسي زىيرة -
 ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، عضو عمراني عبد المجيد -
 ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد العموم االجتماعية واإلنسانية، عضو زقار رضوان- -
 ممثل منتخب عن األساتذة اآلداب و المغات، عضو بوخطة احمد - -
 ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد العموم والتكنولوجيا، عضو لعبيدي نوار سفيان- -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين، عضو فرحات عبد الرزاق- -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين، عضو زندري عبد النبي- -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو باجمول دمحم- -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو بن خدة سيد عمي- -
 ممثل منتخب عن الطمبة، عضو كاولة جمال- -
 ممثل منتخب عن الطمبة، عضو رقادي عالي- -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إعالن، 2015جويمية  09مؤرخ في  326قـرار رقم 
 نتائج الدورة السابعة عشرة لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين

 

 إن وزير التعـميم العـالي والبحث العـممي 
، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
 2008مـايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عام  17المؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضمن القانون األساسي الخاص بالباحث الدائم،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات 
الذي يحدد تنظيم المجنة الوطنية لتقييم الباحثين وسيرىا،  2009ديسمبر  24المؤرخ في  349وبناء عمى القرار رقم  -

 منو، 13السيما المادة 
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 ،احثيننة الوطنية لتقييم البالذي يتضمن تشكيمة المج 2013ديسمبر  26المؤرخ في  1012وبناء عمى القرار رقم  -
، عمى  2015جوان  14وبناء عمى مصادقة المجنة الوطنية لتقييم الباحثين في دورتيا السابعة عـشرة المنعقدة في  -

 ،محاضر اجتماعات فروعيا
 يــقــرر ما يأتي:

 يعتبر المرشحون اآلتية أسمائيم والمرتبون حسب درجة االستحقاق، مؤىمون لشغل رتبة مدير بحث. :المادة األولى
 فرع عموم وتكنولوجيا :* 

 مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني           جنوري جمال
 المركز الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزل بشطولة حكيم                                
 مركز تنمية الطاقات المتجددة قري وىيبة                                  
 مركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة تالإغيل ناصر                               

 مركز البحث العممي والتقني لاللحام والمراقبة بديدي بودة  عـمي                      
 * فرع العموم األساسية :

 بالجزائرمركز البحث النووي  قربوص لخضر                        
 مركز تطوير األقمار الصناعية كامش دمحم                           

 مركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة ياحي مصطفى                         
 مركز البحث النووي بدرارية بن زايد أحمد                          

 واإلنسانية :* فرع العـموم االجتماعية 
 المركز الوطني لمبحث في عـمم اآلثار فـردي صباح                        

 * فرع عـموم الكون ، األرض والحياة :
 مركز البحث في عمم الفمك والفيزياء الفمكية والجيوفيزياء بوكربوط حسينة                     

 
 يعتبر المترشحون اآلتية أسمائيم والمرتبون حسب درجة االستحقاق ، مؤىمون لشعل رتبة أستاذ بحث قسم أ. :2ادة ـمـــال

 * فرع العـموم األساسية :
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة                 اسماعمي قاسم                   
 بالبيرينمركز البحث النووي  بوزيدي عبد القادر              
 مركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة عباس عبد العزيز              

 * فـرع عـموم وتكنولوجيا :
 مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني       بن جودي أحسن                
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ىنطوط عبد الفاتح              
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة زناتي ىندة نادية               
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة حمر العين فائزة               
 مركز تنمية الطاقات المتجددة كوسى مصطفى                
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة طاىي حكيم                    
 مركز البحث النووي بدرارية بركات محفوظ                 
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يكمف المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي والمدير العام لموكالة الفضائية الجزائرية والمدراء  :3 الـــمـادة
المعنيين كل فيما  العامون لماركز البحث النووي ومديري المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي

 .2015جوان  14يخصو ، بتنفيذ ىذا القرار الذي يسري مفعولو إبتداء من 
 رة التعميم العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزا 4الـــمـادة 

 2015 جويمية 09حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2014ديسمبر  29المؤرخ في  2010يعدل القرار رقم ، 2015جويمية  09فيمؤرخ  327ر رقم راــق
 الخارجالذي يحدد معايير االنتقاء لمقبول في برنامج تحسين المستوى في 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي، 
، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
تحسين ، الذي يحدد معايير االنتقاء لمقبول في برنامج 2014ديسمبر  29المؤرخ في  2010وبمقتضى القرار رقم  -

 المستوى في الخارج.
 يــقــرر ما يأتي:

 

، الذي يحدد 2014ديسمبر  29المؤرخ في  2010ييدف ىذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار رقم  المادة األولى:
 مستوى في الخارج، المذكور أعاله.معايير االنتقاء لمقبول في برنامج تحسين ال

والمذكور أعاله،  2014ديسمبر  29المؤرخ في  2010من القرار رقم  18و 12، 10ـ 7، 5: تعدل المواد 2ادة ــمـــال
 وتحرر كما يأتي:

يمكن األساتذة الباحثون واألساتذة الباحثون االستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون، المسجمون في  :5المادة "
الدكتوراه في النظام الكالسيكي أو نظام ل.م.د االستفادة من تداريب تحسين المستوى في الخارج ، المسجمة في 

 ث.برامج التكوين وتحسين المستوى لييئات ومؤسسات التكوين والبح
 يجب أن تتوفر فييم الشروط التالية: 
 التسجيل بانتظام في الدكتوراه )ابتداء من التسجيل الثاني(، -
تقديم مشروع عمل مؤشر عميو من طرف المشرف عمى األطروحة، تحدد فيو األىداف والمنيجية والتأثيرات  -

 المنتظرة من البحث ".
في الدكتوراه والطمبة المسجمين في السنة الثانية ماستر أو الماجستير : يمكن الطمبة غير األجراء المسجمين 7المادة "

 والطمبة المقيمين في العموم الطبية في طور التكوين، االستفادة من تداريب تحسين المستوى في الخارج. 
 يجب أن تتوفر فييم الشروط التالية:  

و اإلقامة في العموم الطبية )ابتداء من التسجيل التسجيل بانتظام في الدكتوراه، أو الماجستر، أو الماستر، أ -
 الثاني(،

تقديم مشروع عمل مؤشر عميو من طرف المشرف عمى األطروحة أو المذكرة، تحدد فيو األىداف والمنيجية  -
 والتأثيرات المنتظرة من البحث ".

 06الموافق  1435ان عام رمض 08المؤرخ في  196-14من المرسوم الرئاسي رقم  37: تطبيقا لممادة 10المادة "
، والمذكور أعاله، يستفيد األساتذة واألساتذة االستشفائيون الجامعيون واألساتذة المحاضرون 2014يوليو سنة 

قسم "أ" واألساتذة المحاضرون االستشفائيون الجامعيون قسم "أ"، ومدراء البحث، وأساتذة البحث قسم "أ"، من 
دى ذات المستوى العالي وىذا بتقديم خطة عمل تحدد األىداف من اإلقامة برامج االقامات العممية قصيرة الم

 العممية ".
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: يمكن األساتذة المحاضرون قسم "ب" وأساتذة البحث قسم "ب" االستفادة من إقامة عممية بالخارج 12المادة "
 لتحضير التأىيل الجامعي، بتقديم خطة عمل تحدد األىداف من اإلقامة العممية ". 

 : يستفيد المرشحون لمتظاىرات العممية من منحة تحدد نسبتيا طبقا لمتنظيم الساري المفعول. 18دة الما"
تتكفل المؤسسة المعنية بمصاريف تسجيل األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين االستشفائيين الجامعيين 

عموم الطبية المسجمين لتحضير شيادة والباحثين الدائمين وطمبة الدكتوراه غير األجراء والطمبة المقيمين في ال
الدراسات الطبية المتخصصة، المشاركين في التظاىرة العممية في حالة عدم تكفل الييئة األجنبية المستقبمة 

 لممرشح ".
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.3ادة ــمـــال 

 2015جويمية  09حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العمي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاىر حجار                                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتقييمة الوطنيالمجنة  أعضاءتضمن تعيين ي، 2015جويمية  11 في مؤرخ 328  رقم رارــق
 العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني والمؤسسات األخرى لمتعميم العالي المؤسسات 

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 تعيين تضمني 2015مايو سنة  14 الموافق 1436رجب عام  25 في المؤرخ 125-15 رقم الرئاسي بمقتضى المرسوم -

 الحكومة، أعضاء
الذي  2013 سنةجانفي  30 الموافق 1434 عامربيع األول  18 في المؤرخ 77-13 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،  
 يحدد الذي 2010 سنة يناير 21 الموافق 1431 عام صفر 5 في المؤرخ 36-10 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني والمؤسسات األخرى لمتعميم  لتقييموتشكيمة المجنة الوطنية  ميام
 .منو 7 المادة السيما ،تنظيميا وسيرىاو  العالي

 يــقــرر ما يأتي:
 

 21 الموافق 1431 عام صفر 5 في المؤرخ 36-10 رقم التنفيذي المرسوم من 6 المادة ألحكام تطبيقا: األولى المادة
المؤسسات  لتقييمالمجنة الوطنية  أعضاءعيين ت إلى القرار ىذا ييدف أعاله،والمذكور  2010 سنة يناير

 .العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني والمؤسسات األخرى لمتعميم العالي
المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني والمؤسسات  لتقييمالمجنة الوطنية  أعضاء قائمة تحدد: 2 ادةــمـــال

 .القرار يذاب لممحقلمجدول ا وفقا األخرى لمتعميم العالي
 والمذكور أعاله. 2010ديسمبر  18المؤرخ في  739تمغى أحكام القرار رقم  :3 ادةــمـــال
 .لمتعميم العالي والبحث العممي الرسميةالنشرة  في القرار ىذا ينشر :4 ادةــمـــال

 

 2015جويمية  11حرر بالجزائر في                                                                                                                
 وزير التعميم العمي والبحث العممي                                                                                                                

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015جويمية  11 في مؤرخال 328 رقم بالقرارممحق 
 المؤسسات العمومية لتقييمالمجنة الوطنية  عضاءألالقائمة االسمية 

 ذات الطابع العممي والثقافي والميني والمؤسسات األخرى لمتعميم العالي
 * بعنوان األساتذة الباحثون:

 عموم وتكنولوجيا مالك عبد الرحمان -
 عموم المادة، جبمي مراد -
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 رياضيات/إعالم آلي، حمري نصر الدين -
 عموم الطبيعة والحياة، باقي أرسالن -
 عموم األرض والكون، حجاب مخموف -
 حقوق وعموم سياسية، سماري نصر الدين -
 عموم اقتصادية وتجارية وعموم التسيير، قدي عبد المجيد -
 آداب ولغات أجنبية، دمحمممياني  -
 آداب ولغة عربية، أوغميسة يوسف -
 لغة وثقافة أمازغية، تقزيري نورة -
 عموم إنسانية واجتماعية، مزيان دمحم -
 عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، بن جدو بوطالبي -
 فنون، بن عيسى تيجاني -
 عموم طبية. بويعجرة نور الدين -

 

االقتصادية الذين ليم عالقة شراكة مع  -اإلطارات القيادية التابعين لمقطاعات االجتماعية* بعنوان 
 مؤسسات التعميم العالي:

 وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال العابد سيف الدين         -
 المركز الوطني لمدراسات والبحوث المدمجة في العمران عافر حميد               -
 وزارة الطاقة بمقاسم معيوف            -
 / مجمع سيمCEIM تاقمدة مالك              -

 

 * بعنوان الكفاءات الجزائرية العامة  بالخارج:

 الواليات المتحدة االمريكية-مينيسوطا-مدرسة إدارة االعمال بن راعون سيد أحمد       -
 فرنسا-جامعة ماتر  شابور رشيد               -
 فرنسا -جامعة فالنسيان عابن عبد الرحمان         -

  
 * بعنوان المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي:

 المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي  بوراس جودي     -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعــميم العالي لضمان 2015 جويمية 12 مـّؤرخ في 332رقـم  رارــق
 2016-2015لمّسنة الجامعية  المفتوحة بويحّدد عدد المناص الّتكوين لنيل شيادة الماجستيـر

 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
، والذي 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة،
، 1998غشت سنة 17الموافق  1424ربيع الثانـي عام  24الـمؤرخ في 254-98بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 11و 08م، السيما المادتان المتعمـق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والــتأىيل الجامعي، المعدل والمتم
 منو،

يحدد ،2013ينايـر سنة  30 الموافـق 1434ربيع األول عـام  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  -
 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

مسابقة االلتحاق بالتكوين لنيل  ، المحّدد كيفيات تنظيـم2003أفريل سنة  12المؤرخ فـي  90وبموجب القرار الوزاري رقم  -
 شيادة الماجستير،
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 يــقــرر ما يأتي:
 لنيــل شيـادة الماجستير: تـؤّىل مـؤّسسات الّتعميـم العـالـي اآلتــي ذكـرىا لضـمان الّتكويــن: األولى المادة

 لألساتذة باألغواط، المدرسةالمدرسة العميا لألساتذة بالقبة، المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة، المدرسة العميا 
 المدرسـة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران. الوطنية العميا لمبيطرة، المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،

لكل  ،2016-2015 : يحـّدد عدد المـناصب المفتوحة لمّتكوين لنيل شيادة الماجستير بعنوان الّسنة الجـامعية2ادة ــمـــال
مؤّسسات الّتعميم العالي المذكورة أعاله ولكّل تخّصص من التخّصصات المعنية، في الممحق مؤّسسة من 

 المرفق بيذا القرار.
يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء مؤّسسات الّتعميم العالي المذكورة أعاله، كّل فيما يخّصو،  :3الـــمــادة 

 في النـّشرة الّرسمية لمّتعميم العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القـرار اّلذي سينشر 
 2015جويمية  12حرر بالجزائر في                                                                                                               

 وزير التعميم العمي والبحث العممي                                                                                                                 
 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ecole Normale Supérieure de Kouba  

Dom Filiére Nature Intitulé de la PG 
Responsable 

 de la PG 
Postes 

ouverts 

MI 

Mathématiques H  Analyse Fonctionnellle appliquée  MOUSSAOUI Toufik 6 

Mathématiques R 
Mathématiques : Modélisation 

Mathématiques et Analyse Numérique  
MOKRANE 
Abdelhafid  

6 

Mathématiques R Mathématiques appliquées 
OULD HAMMOUDA 

Amar 
6 

Mathématiques R Aljèbre et théorie des Nombres  DERBAL Abedllah 6 

SM 
Physique R  Physique Théorique MEDJADI Djamel 6 

Chimie H 
 Physico chimie des procédés 

environnementaux 
DJABALI Djafer 8 

SHS  Musique H 
Mhétodes d'Analyse appliquéés à 

l'éducation musicale 
TEMAR Nadji 5 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        ENS de  Bouzareah  

Dom Filiére Nature Intitulé de la PG 
Responsable 

 de la PG 
Postes 
ouverts 

LLE Français H 
Didactique professionnelle: 

Profisionnalisation de l'enseignement 
universitaire, enjeux et questionnements 

BENHOUHOU Nabila 10 

LLA ًأدة ػشث R لؼبٌب االدة ٚ ِٕب٘ح اٌذساعبد 
BOUTARENE 

Mohamed Elhadi 
6 

SHS 

 R ربسٌخ ٚعٍؾ
اٌحٍبح اٌؼٍٍّخ  ٚ اٌّز٘جٍخ فً اٌّغشة ٚ اٌّششق فً 

 اٌؼظش اٌٛعٍؾ 
 6 خبٌذ ػالي وجٍش 

 SAIDI Meziane 6 اٌدضائش ٚ اٌؼبٌُ اٌّؼبطشٌٓربسٌخ  R ربسٌخ ِؼبطش
 6 طٌبً مسعود تارٌخ الفلسفة اإلسالمٌة H فٍغفخ
 KOLLI Abellah 6 فلسفة التربٌة  R فٍغفخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ENS de Laghouat  

Dom Filiére Nature Intitulé de la PG 
Responsable 

 de la PG 
Postes 

ouverts 
SM Physique H Interaction champ-matière Yousfi Mohamed 10 
MI Mathématiques H  Analyse fonctionnelle et EDP BENDAOUD Zohra 8 

SNV Biologie H 
 Valorisation des Bio-Ressources 

Végétales 
OUINTEN Mohamed 8 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ENSV Ex: ENV  

Dom Filiére Nature Intitulé de la PG 
Responsable 

 de la PG 
Postes 
ouverts 

SNV 

Sciences 
vétérinaires  

H 
Amélioration génitique et gestion de la 
biodiversité des animaux domestiques 

TENNAH Safia 
5 

Phathologie des 
ruminants 

H Phathologie et chirurgie des ruminants BOUZID Riadh    7 
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Sciences 
vétérinaires 

R 
Epidemiologie des maladies animals et 

santé publique 
AIT OUDAHIA 

Khatima 
4 

Sciences 
vétérinaires 

H Immunologie animale 
AZZAG Naouelle 

4 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ENS de Constantine 

 
Dom Filière Nature  Intitulé de la PG 

Responsible 
 de la PG 

Postes 
Ouverts 

MI Mathématiques H Mathématiques pures et appliquées  BOUSHABA Mahmoud 8 

LLE Anglais R 
Advenced Academic and literary writing 

studies  
SLOUGUI Doudja 10 

SHS فٍغفخ H  4 ثٓ ٍِغً صٚثٍذح ٍِٛٔخ  فٍغفخ ػبِخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ecole Nationale Polytechnique d'Oran 

Dom. Filière Nature  Intitulé de la PG 
Responsable de la 

PG 
Postes 

Ouverts 

SM 
Physique  R 

Physique et applications des couches 
minces et matériaux massifs. 

HAMDDADOU 
Nasr eddine 

6 

Physique des 
matériaux 

H 
Caractérisation des matériaux par 

spectroscopie éléctronique et photonique 
BOUSLAMA 

M'hammed  
6 

MI 
Mathématiques H 

Géométrie-Analyse Mathématique et 
applications  

ZOUBIR Hanifi 10 

Mathématiques H 
Optimisation, Equations aux dérivées 

Partielles et Applications 
BENAHMED 

Boubakeur  
4 

ST Génie mécanique H Génie thermique et Energétique 
MADANI Youcef 

Habib 
4 

SEGC Management  H 
L'ingénierie de la formation et de la 
professionnalisation des métiers de 

l'enseignement 
RAHMANI Soad 15 
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 العالي لضمان يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم، 2015جويمية  12المؤّرخ في  333رقم  رارــق

 2016-2015امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحةويحّدد عددشيادة الّدكتوراه  الّتكوين لنيل
 

ٌّ ٔصٚش انخّؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،  إ
والذي يتضّمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 الحكومة،تعيين أعضاء 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424 جمادى الّثانية عام 24المؤّرخ فـي  279-03وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقـم  -

 واّلذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،
واّلذي يحّدد  2005غشت سنـة  16 الموافق 1426رجب عام  11المؤّرخ فـي 299-05وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقم  -

 ميام المركز الجامعي والقـواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
والذي  2005سبتمبر سنة  29 الموافق 1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في 500-05 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
والمتضّمن  2008أوت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08لمرسوم الّتنفيذي رقم وبمقتضى ا -

 نظام الّدراسات لمحصول عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه،
واّلذي  2013سنة يناير  30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقـم  -

 يحّدد صالحيات وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
د تنظيم واّلذي  2012جويمية سنة  16المؤّرخ في  191وبموجب القرار رقم  - الطَّور الثَّالث من أجل  الّتكوين فييحدِّ

كتوراه  ، المعّدل والمتّمم،الحصول عمى شيادة الدُّ
 لمختّصة لمّندوات الجيوية شـرق، وسـط، غرب،وبناء  عـمى محاضر اجتماع المّجان ا -
 .الّتأىيل لمّتكوين في الّطور الثالثةوبناء  عمى محضر اجتماع لجن -

 

 يــقــرر ما يأتي:
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ييدف  ، والمذكور أعاله،2012جويمية سنة  16المؤّرخ في  191من القرار رقم  2تطبيقا ألحكام المادة  :األولى المادة
ضمان الّتكوين لنيل شيـادة الّدكتـوراه بعنوان الّسنة  ىذا القرار إلى تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي اآلتي ذكرىا

 ׃2016-2015الجامعية 
، 3، جامعة الجزائر2، جامعة الجزائر1جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين، جامعة الجزائر ׃الجامعات -

، جامعة 2، جامعة البميدة1بويرة، جامعة البميدةالجامعة تيزي وزو، جامعة بجاية، جامعة بومرداس، جامعة 
، جامعة 1جامعة قسنطينةالمدية، جامعة غرداية، جامعة الجمفة، جامعة خميس مميانة، جامعة األغواط، 

، جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بقسنطينة،جامعة برج بوعريرج،جامعة 3، جامعة قسنطينة2قسنطينة
عنابة، جامعة باتنة، جامعة بسكرة، جامعة الوادي، جامعة الطارف، جامعة قالمة، جامعة جيجل، جامعة ميمة، 

،  جامعة 2، جامعة سطيف1ة، جامعة أم البواقي، جامعة سطيفجامعة خنشمة، جامعة مسيمة، جامعة ورقم
سكيكدة، جامعة سوق أىراس، جامعة تبسة، جامعة أدرار، جامعة بشار، جامعة معسكر، جامعة مستغانم، 

، جامعة سعيدة، جامعة سيدي بمعباس، جامعة تيارت، جامعة تممسان، جامعة 2، جامعة وىران1جامعة وىران
 بوىران، جامعة الشمف.   العموم والتكنولوجيا

المدرسة الوطنية متعددة التقنيات، المدرسة الوطنية العميا لمفالحة، المدرسة الوطنية  ׃المدارس خارج الجامعة -
العميالإلعالم اآللي، المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم، المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد 

ة الوطنية العميا لمعموم السياسية، المدرسة التطبيقي، المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل، المدرس
العميا لمّتجارة، مدرسة الّدراسات العميا التجارية، المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المدرسة الوطنيةالعميا لممناجم 

 ،المدرسة الوطنية متعّددة التقنيات بوىران. بعنابة والمعادن
المركز الجامعي بعين تموشنت، المركز الجامعي بتيسمسيمت، المركز الجامعي بتمنراست، ׃المراكز الجامعية -

 المركز الجامعي بغيميزان، المركز الجامعي بالنعامة، 
يحّدد عدد المناصب المفتوحة لفائدة كّل مؤّسسة من مؤّسسات التعميم العالي المذكورة في المادة األولى وفقا  :2ادة ــمـــال

 لممالحق المرفقة بيذا القرار.
مـن  5( سنواتابتداءمن تاريخ أّول تأىيل، مع مراعاة أحكام المادة 03يؤّىل الّتكوين في الّدكتوراىممّدةثالثة ) :3ادة ــمـــال

 المذكور أعاله.2012جويمية سنة  16المؤّرخ في  191القرار رقم
ّتعميم العالي المذكورة في الممحق، كّل يكّمف مدير الّتكوين في الّدكتوراه والّتأىيل الجامعيورؤساء مؤّسسات ال :4ادة ــمـــال

 فيما يخّصو، بتنفيذ ىذا القراراّلذي سينشر في النشرة الّرسمية لمّتعميم العاليوالبحث العممي.
 

 2015جويمية  12حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميم العمي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاىر حجار  األستاذ                                                                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université d'Alger 1 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP Droit رمٍخ ػجذ اٌفزبذ لبْٔٛ األعشح لبْٔٛ األعشح R 8 

DSP Droit ٍِٓدمحمي عٍٍّبْ اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ ٚلبْٔٛ اٌزؤٍِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ ٚلبْٔٛ اٌزؤ R 10 

DSP Droit َأٚ٘بٌجٍخ ػجذ هللا اٌمبْٔٛ اٌدٕبئً ٚػٍُ اإلخشاَ اٌمبْٔٛ اٌدٕبئً ٚػٍُ اإلخشا R 10 

DSP Droit ثٛحٍّذح ػطبء هللا االداسح ٚاٌّبٌٍخ االداسح ٚاٌّبٌٍخ R 10 

DSP Droit ثٓ ٔبخً ششٌف األػّبي ٚاٌٍّىٍخ اٌفىشٌخ األػّبي ٚاٌٍّىٍخ اٌفىشٌخ R 10 

DSP Droit ًثشٍش دمحم اٌمبْٔٛ اٌمؼبئً اٌمبْٔٛ اٌمؼبئ R 7 

DSP Droit ثٛغضاٌخ دمحم ٔبطش اٌؼبَ ٚاٌخبصاٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ  اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ اٌؼبَ ٚاٌخبص H 10 

DSP Droit اعىٕذسي أحّذ لبْٔٛ اٌجٍئخ لبْٔٛ اٌجٍئخ R 10 

SHS Sciences islamiques ْٛٔغٍٕخ وٍشي اٌؼمٛد ٚاٌّغئٌٍٚخ فً اٌششٌؼخ ٚاٌمبْٔٛ اٌؼمٛد ٚاٌّغئٌٍٚخ فً اٌششٌؼخ ٚاٌمب H 5 

SHS Sciences islamiques ْٔظٍشح دٍٕ٘خ اٌّمبسْاٌفمٗ  اٌفمٗ اٌّمبس R 5 

SHS Sciences islamiques عٙبَ ِبدْ اٌٍغخ ٚاٌذساعبد اٌمشآٍٔخ اٌٍغخ ٚاٌذساعبد اٌمشآٍٔخ H 6 
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SHS Sciences islamiques  وّبي اٚلبعٍٓ اٌمٛاػذ اٌفمٍٙخ ِٚمبطذ اٌششٌؼخ  اٌمٛاػذ اٌفمٍٙخ ِٚمبطذ اٌششٌؼخ H 5 

SHS Sciences islamiques  ِحّٛد ِغشاٚي اٌىزبة ٚاٌغٕخ  اٌىزبة ٚاٌغٕخ H 8 

SHS Sciences islamiques  ػّبس خٍذي اٌّزا٘ت االػزمبدٌخ ٚاٌفىشٌخ  اٌّزا٘ت االػزمبدٌخ ٚاٌفىشٌخ H 6 

SHS Sciences islamiques  ٌحً عؼٍذي فمٗ اٌّؼبِالد اٌّبٌٍخ اٌّؼبطشح  فمٗ اٌّؼبِالد اٌّبٌٍخ اٌّؼبطشح H 5 

SHS Sciences islamiques  ٌْؼٍش دمحم ِمبسٔخ االدٌبْ  ِمبسٔخ االدٌب H 5 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 
Université d'Alger 2 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

LLA ٍٍِىخ ثٓ ثٛصح االدة اٌّمبسْ االدة اٌّمبسْ االدثٍخ R 8 

LLA ػًٍ ِالحً اٌخطبة اٌغشدي اٌّؼبطش اٌخطبة اٌغشدي اٌّؼبطش اٌذساعبد االدثٍخ ٚإٌمذٌخ H 8 

LLA  ِششي ثٓ خٍٍفخ االدة اٌؼشثً ٚٔمذٖ االدة اٌؼشثً ٚٔمذٖ ٚإٌمذٌخاٌذساعبد االدثٍخ H 8 

LLE Langue française 

Analyse des discours 
médiatiques 

 et didactique de 
l’interculturel  

  
  

Analyse des discours 
médiatiques 

AIT DAHMANE 
Karima 

H 10 

 et didactique de 
l’interculturel 2 Option            

Option 1 : Analyse des 
discours médiatiques (05 

postes) 

Option 2 : Didactique de 
l’interculturel (05 postes) 

LLA ٌِٛٛد ثغٛسح ٚٔمذٌخ رشاثٍخدساعبد ادثٍخ  دساعبد ادثٍخ ٚٔمذٌخ رشاثٍخ دساعبد ادثٍخ ٚٔمذٌخ رشاثٍخ R 7 

SHS اشجٛداْ اٌؼشثً ػٍُ االخزّبع اٌحؼشي االٔثشٚثٌٛٛخٍب ػٍُ االخزّبع اٌحؼشي االٔثشٚثٌٛٛخٍب ػٍُ االخزّبع االٔثشٚثٌٛٛخٍب H 10 

LLE Espagnol 
LITTERATURE 

ESPAGNOLE ET 
HISPANO AMERICAINE 

LITTERATURE 
ESPAGNOLE ET HISPANO ZERROUKI 

Saliha 
H 10 

 AMERICAINE 

LLE ٔفٍغخ ِٛفك دوزٛساٖ فً اٌزشخّخ ٚاٌزٛاطً دوزٛساٖ فً اٌزشخّخ ٚاٌزٛاطً ػشثٍخ اعجبٍٔخ ػشثٍخ H 10 

LLE دمحم اٌششٌف ثٓ داًٌ حغٍٓ دساعبد رشخٍّخ حذٌثخ دساعبد رشخٍّخ حذٌثخ ػشثٍخ فشٔغٍخ ػشثٍخ H 10 

LLE اٌّبْ ثٓ دمحم اٌزشخّخ اٌّزخظظخ ِٕٚب٘دٙب اٌّزخظظخ ِٕٚب٘دٙباٌزشخّخ  ػشثٍخ فشٔغٍخ ػشثٍخ H 10 

LLE 
Langue et Littérature 

  Russes 
Langue et Littérature 

Russes  

Langue  et  Littérature  
Russes 2 Options Option 

1: Linguistique  et  
didactique (04 postes) 

Option 2: Littérature  et  
civilisation (04 postes) 

BOURNISSA Ali H 8 

       

LLE Anglais 

LINGUISTIQUE 
APPLIQUEE 

  ET DIDACTIQUE DE 
L’ANGLAIS 

LINGUISTIQUE 
APPLIQUEE 

  ET DIDACTIQUE DE 
L’ANGLAIS 

BOUKHEDIMI 
Yasmine 

H 8 

LLE Français 
Langue et littératures 

 francophones 
Langue et littératures 

 francophones 
KACEDALI Assia H 10 

LLE Français 
Sociolinguistique et 

analyse 
 de discours 

Sociolinguistique et 
analyse 

 de discours 
GRINE Nadia  R 10 

LLA اٌٍغٌٛخ 
اٌٍغبٍٔبد اٌزطجٍمٍخ ٚرؼٍٍٍّخ اٌٍّغخ 

 اٌؼشثٍخ
 H 6 عٍذي دمحم ثٛػٍبد دثّبؽ اٌؼشثٍخاٌٍغبٍٔبد اٌزطجٍمٍخ ٚرؼٍٍٍّخ اٌٍّغخ 

LLA دمحم اٌؼٍذ سرٍّخ ػٍَٛ اٌٍّغخ اٌؼشثٍخ ػٍَٛ اٌٍّغخ اٌؼشثٍخ اٌٍغٌٛخ H 10 

LLA اٌذساعبد اٌٍغٌٛخ 
اٌذساعبد اٌذالٌٍخ اٌزذاٌٍٚخ ٚرحًٍٍ 

 اٌخطبة

اٌذساعبد اٌذالٌٍخ اٌزذاٌٍٚخ ٚرحًٍٍ 

 اٌخطبة
 H 8 ٍٍِىخ ثٍمبعًّ

LLA اٌذساعبد اٌٍغٌٛخ 
 اٌذساعبد اإلفشادٌخٚاالططالحٍخ

 ٚرؼٍٍٍّبد اٌٍغخ اٌؼشثٍخ 

 اٌذساعبد اإلفشادٌخٚاالططالحٍخ

 ٚرؼٍٍٍّبد اٌٍغخ اٌؼشثٍخ 
 R 10 اٌطب٘ش ٌٛطٍف

LLA وٛساد سشٍذ لؼبٌب األدة لؼبٌب األدة دساعبد ٔمذٌخ H 10 

SHS Sciences Sociales Psychologie de la santé Psychologie de la santé ZENAD Dalila R 5 

SHS ػٍُ إٌفظ ػٍُ إٌفظ ػٍُ إٌفظ DOUGA Ahmed  H 6 
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file:///C:/Users/HP/Downloads/SHS/U%20Alger%201/مشروع%20التكوين%20الجديد%20-%20Copie%20عمار%20جيدل.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/SHS/U%20Alger%201/مشروع%20التكوين%20الجديد%20-%20Copie%20عمار%20جيدل.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/SHS/U%20Alger%201/مشروع%20التكوين%20الجديد%20-%20Copie%20عمار%20جيدل.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/SHS/U%20Alger%201/مشروع%20التكوين%20الجديد%20-%20Copie%20عمار%20جيدل.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/SHS/U%20Alger%201/مشروع%20تكوين%20دكتوراه%20ـ%20أد%20ـ%20يحيى%20سعيدي.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/SHS/U%20Alger%201/مشروع%20تكوين%20دكتوراه%20ـ%20أد%20ـ%20يحيى%20سعيدي.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/SHS/U%20Alger%201/مشروع%20تكوين%20دكتوراه%20ـ%20أد%20ـ%20يحيى%20سعيدي.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/SHS/U%20Alger%201/مشروع%20تكوين%20دكتوراه%20ـ%20أد%20ـ%20يحيى%20سعيدي.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/SHS/U%20Alger%201/مقارنة%20الأديان%20محمد%20يعيش.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/SHS/U%20Alger%201/مقارنة%20الأديان%20محمد%20يعيش.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/SHS/U%20Alger%201/مقارنة%20الأديان%20محمد%20يعيش.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/SHS/U%20Alger%201/مقارنة%20الأديان%20محمد%20يعيش.pdf
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SHS ربسٌخ 
ربسٌخ اٌؼظٛس اٌٛعطى اٌّغشة 

ٚاالٔذٌظ ٚاٌّششق ٚاالِجشاؽٛسٌخ 

 اٌشِٚبٍٔخ اٌغشثٍخ ٚاٌجضٔطٍخ 

ربسٌخ اٌؼظٛس اٌٛعطى اٌّغشة 
ٚاالٔذٌظ ٚاٌّششق ٚاالِجشاؽٛسٌخ 

 اٌشِٚبٍٔخ اٌغشثٍخ ٚاٌجضٔطٍخ 

 H 10 أحّذ ششٌفً

SHS ثٛخٕٛف أسصلً طٍبٔخٚرشٍُِ اٌّّزٍىبد األثشٌخ طٍبٔخٚرشٍُِ اٌّّزٍىبد األثشٌخ اٌؼٍَٛ اإلٔغبٍٔخ H 5 

SHS شٍٕزً دمحم اٌجشٍش اَثبس اٌمذٌّخ اَثبس اٌمذٌّخ اٌؼٍَٛ اإلٔغبٍٔخ H 6 

SHS ٌخؼش ٌىحً ػٍَٛ اٌزشثٍخ ػٍَٛ اٌزشثٍخ ػٍَٛ اٌزشثٍخ H 10 
       

SHS 
Systèmes 

d'Information 
systèmes d'information 

documentaires 
systèmes d'information 

documentaires 
RABAH 

ALLAHOUM 
H 10 

SHS اٌؼٍَٛ اإلٔغبٍٔخ ٚاالخزّبػٍخ 
ػٍُ االخزّبع إٌّظّبد ٚاٌّٛاسد 

 اٌجششٌخ
 H 10 ػزٍمخ حشاٌشٌخ ػٍُ االخزّبع إٌّظّبد ٚاٌّٛاسد اٌجششٌخ

SHS اٌفٍغفخ اٌحذٌثخ ٚاٌّؼبطشح اٌفٍغفخ اٌحذٌثخ ٚاٌّؼبطشح فٍغفخ 
ABDMADJID 

Dahoum 
H 8 

SHS اٌفٍغفخ اٌؼبِخ اٌفٍغفخ اٌؼبِخ فٍغفخ BOUSSAHA Omar R 8 

SHS خٍشح ثٓ ثٍخ اَثبس اإلعالٍِخ اَثبس اإلعالٍِخ اٌؼٍَٛ اإلٔغبٍٔخ H 6 

SHS ساثحً ِشٚاْ آثبس ِب لجً اٌزبسٌخ لجً اٌزبسٌخآثبس ِب  اٌؼٍَٛ اإلٔغبٍٔخ ٚاالخزّبػٍخ H 3 

SHS ػٍُ االخزّبع 
ػٍُ االخزّبع اٌؼبئًٍ ٚاٌؼًّ 

 االخزّبػً
 H 8 طجبذ ػٍبشً ػٍُ االخزّبع اٌؼبئًٍ ٚاٌؼًّ االخزّبػً

SHS ربسٌخ 
ربسٌخ افشٌمٍب خٕٛة اٌظحشاء 

 اٌّؼبطش
 Monsef BEKKAI H 10 ربسٌخ افشٌمٍب خٕٛة اٌظحشاء اٌّؼبطش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université d'Alger 3 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

STAPS حرٌتً حكٌم  التربٌة والحركٌة  التربٌة والحركٌة  النشاط البدنً الرٌاضً التربوي H 10 

STAPS بن عكً محند اكلً  االرشاد النفسً الرٌاضً  االرشاد النفسً الرٌاضً  النشاط البدنً الرٌاضً التربوي H 8 

STAPS 
Entrainement Sportif de 

Compétition 
Préparation physique des 

jeunes talents sportifs  

Préparation physique des 
jeunes talents sportifs 2 

Options 
 Option 1: Préparation 
physique des sportifs 

 (5 postes) 
Option 2: Préparation 

physique des jeunes talents 
sportifs (5 postes) 

MAHOUR BACHA 
Ferahtia Sabira 

H 10 

STAPS  ًاالدارة والتسٌٌر الرٌاض 
تسٌٌر الموارد البشرٌة و المنشات 

 الرٌاضٌة 
تسٌٌر الموارد البشرٌة و المنشات 

 الرٌاضٌة 
 H 10 صحراوي مراد

STAPS  فحصً دمحم رٌاض النشاط البدنً الرٌاضً الصحة  النشاط البدنً الرٌاضً الصحة  النشاط البدنً الرٌاضً المكٌف H 10 

STAPS  ًدرٌسً بوزٌد التدرٌب الرٌاضً النخبوي الرٌاضً النخبوي التدرٌب التدرٌب الرٌاضً التنافس H 8 

STAPS النشاط البدنً الرٌاضً التربوي 
النشاط البدنً الرٌاضً ما لبل 

 المدرسً 
 H 10 لعبان كرٌم  النشاط البدنً الرٌاضً ما لبل المدرسً 

SEGC Sciences de gestion 
Electronic Business Electronic Business 

 Mohamed SALAH R 10 
(e-Business) (e-Business) 

SEGC Sciences de gestion علً عبد هللا  إدارة الموارد البشرٌة إدارة الموارد البشرٌة R 10 

SEGC Sciences de gestion ًاحمد باشً التسٌٌر العمومً التسٌٌر العموم H 10 

SEGC Sciences de gestion  صالح حواس تدلٌك ومرالبة التسٌٌر التسٌٌرتدلٌك ومرالبة H 10 

SEGC Sciences de gestion ًلخلف عثمان التجارة الدولٌة والتسوٌك الدولً التجارة الدولٌة والتسوٌك الدول H 5 

SEGC Sciences de gestion كمال بن موسى اإلدارة المالٌة والمحاسبٌة اإلدارة المالٌة والمحاسبٌة R 10 
       

SEGC Sciences de Gestion دبوب ٌوسف اإلدارة المصرفٌة اإلدارة المصرفٌة R 10 

SEGC Sciences de Gestion سواكري مباركة إدارة المؤسسات إدارة المؤسسات H 10 

SEGC Sciences de Gestion 
التصاد وتسٌٌر المؤسسات الصغٌرة 

 والمتوسطة
التصاد وتسٌٌر المؤسسات الصغٌرة 

 والمتوسطة
 R 4 الداوي الشٌخ

SEGC Sciences Economiques 
Méthodes d'optimisation 

en économie 
Méthodes d'optimisation  

en économie 
 H 10 خلٌد علً

SEGC Sciences Economiques بن لوكٌل رمضان التصادٌات العمل التصادٌات العمل H 10 

SEGC Sciences Economiques  تومً صالح االلتصاد الكلً المطبك الكلً المطبكااللتصاد R 8 

DSP بوحوش عمار ادارة الموارد البشرٌة ادارة الموارد البشرٌة علوم سٌاسٌة R 10 

DSP جفال عمار دراسات سٌاسٌة متوسطٌة دراسات سٌاسٌة متوسطٌة علوم سٌاسٌة R 8 

DSP أحمدلشهب  السٌاسة العامة السٌاسة العامة علوم سٌاسٌة R 10 

DSP سرٌر عبد هللا رابح ادارة الجماعات المحلٌة ادارة الجماعات المحلٌة علوم سٌاسٌة H 8 

DSP الشاذلً لوٌد لانون العاللات الدولٌة لانون العاللات الدولٌة علوم سٌاسٌة H 10 

DSP اسماعٌل دبش دراسات اسٌوٌة دراسات اسٌوٌة علوم سٌاسٌة H 5 

DSP شعنان مسعود عاللات دولٌة واستشراف عاللات دولٌة واستشراف علوم سٌاسٌة H 8 

DSP علوم سٌاسٌة 
الدراسات االستراتٌجٌة وسٌاسات 

 الدفاع
 H 8 عامر مصباح الدراسات االستراتٌجٌة وسٌاسات الدفاع

DSP بومهدي بلماسم دراسات امنٌة دولٌة دراسات امنٌة دولٌة علوم سٌاسٌة R 5 
       

DSP سٌاسٌة علوم 
دراسات افرٌمٌة: دراسات أمنٌة 

(، عاللات دولٌة )منصبان 2)منصبان 
 (2(، دراسات اللٌمٌة )منصبان 2

دراسات افرٌمٌة: دراسات أمنٌة )منصبان 
(، 2(، عاللات دولٌة )منصبان 2

 (2دراسات اللٌمٌة )منصبان 
 H 6 دمحم شلبً

DSP فٌاللً فاطمة الزهراء النزاعات وبناء السلمادارة  ادارة النزاعات وبناء السلم علوم سٌاسٌة H 7 
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DSP دمحم خوجة الدراسات االوروبٌة الدراسات االوروبٌة علوم سٌاسٌة H 6 

DSP مصطفى بن عبد العزٌز االلتصاد السٌاسً الدولً االلتصاد السٌاسً الدولً علوم سٌاسٌة H 10 

SHS نبٌلة بوخبزة االتصال السٌاسً واالجتماعً االتصال السٌاسً واالجتماعً االعالم واالتصال R 14 

SHS أحمد حمدي األزمات واالتصال االستراتٌجً األزمات واالتصال االستراتٌجً االعالم واالتصال H 8 

SHS محمود إبرالن السٌنما ووسائل االتصال الجدٌدة السٌنما ووسائل االتصال الجدٌدة االعالم واالتصال H 5 

SHS  بلماسم بن روان االتصال التنظٌمً االتصال التنظٌمً واالتصالاالعالم H 6 

SHS الصحافة المكتوبة والملتٌمٌدٌا الصحافة المكتوبة والملتٌمٌدٌا االعالم واالتصال ZAAMOUM Mehdi H 10 

SHS علً لساٌسٌة االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة االعالم واالتصال H 6 

SHS رضوان بوجمعة دراسات اإلذاعة والتلفزٌون دراسات اإلذاعة والتلفزٌون االعالم واالتصال H 6 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Centre Universitaire de Tamanrasset 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SM Physique 
Méthodes de détection  

et d’analyse des matériaux 

Méthodes de détection et 
d’analyse 

des matériaux 

BENMOUSSAT 
Abderrahim 

H 5 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

EHEC 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC 
Sciences de 

gestion  
Normalisation comptable  

et audit d’entreprise  
Normalisation comptable et 

audit d’entreprise  
CHENNOUFI 

Noreddine 
H 15 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

E N P 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST Automatique Génie Mécanique 

Génie Mécanique : 
Option 1 : - Systèmes Mécaniques à 

énergies propres-renouvelables 
-Option 2 : Maintenance Industrielle 3 

-Option 3 : Productique et Contrôle  

SMAILI 
Arezki 

R 3 

ST 
Génie des 
matériaux  

Matériaux : Sciences 
des 

 Matériaux 

Matériaux : Sciences des 
 Matériaux 

BOUABDALLAH 
Mabrouk 

H 6 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

E N S A 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SNV 
Agronomie 

(Protection des 
végétaux) 

Santé végétale en milieux, Santé végétale en milieux, BENZEHRA 
Abdelmadjid 

H 10 
 agricole et forestier  agricole et forestier 

SNV 
Agronomie 

Biologie 
Agro écosystèmeset stress 

biologiques 
Agro écosystèmeset stress 

biologiques 
ABDELKRIM Hacene R 8 

SNV Agronomie 
Ressources génétiques et 

amélioration des productions 
végétales 

Ressources génétiques 
etamélioration des 

productions végétales 

OUNANE Sidi 
Mohamed 

H 8 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 
Gestion forestière et biodiversité 

Gestion forestière et 
biodiversité 

BOUBAKER Zoubir H 6 

SNV Économie 
Economie agroalimentaire 

 et rural 
Economie agroalimentaire 

 et rural 
BEDRANI Slimane R 8 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 
Bioagresseurs et Phytopharmacie   

Bioagresseurs et 
Phytopharmacie   

DOUMANDJI 
Salaheddine  

H 8 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

E N S I 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

MI Informatique Informatique Informatique 
BENBOUZID SI 

TAYEB 
H 10 
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Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

E N S J S I 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SHS 

Journalisme et 
Sciences de 
l’Information 

sciences de l’information et 
de la communication 

sciences de l’information et de la 
communication 2 options 

Option 1 : Médias, 
Communication et société 

 (07 postes) 
Option 2 : Journalisme, Pratiques 

et Spécialisation (08 postes) 

BENZAOUIAbdesselam R 15 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

E N S S E A 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC 
Sciences 

Economiques  
Statistique appliquée Statistique appliquée MEZOUED Fatiha H 10 

SEGC 
Sciences 

Economiques  
Prospective et économie 

appliquée 
Prospective et économie 

appliquée 
BECHERAIR Amrane  H 10 

SEGC 
Sciences 

Economiques  
Finance quantitative  Finance quantitative  

KHERCHI Medjden 
Hanya  

R 10 

SEGC 
Sciences 

Economiques  
Analyse et politiques 
macroéconomiques 

Analyse et politiques 
macroéconomiques 

ZAKANE Ahmed R 10 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

E N S S M A L 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SNV 
Halieutique 

EXPLORICHTHIUS EXPLORICHTHIUS HEMIDA Farid H 8 
et Aquaculture 

STU 

Environnement 
Marin 

Environnement Marin Environnement Marin HOUMA BACHARI 
Fouzia 

R 8 

et Littoral et Littoral et Littoral 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

E N S S P 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP خلٌفة بوراس االتصال والتنمٌة االتصال والتنمٌة علوم سٌاسٌة H 10 

DSP دمحم هناد السٌاسات العامة السٌاسات العامة علوم سٌاسٌة R 10 

DSP خلفان كمال دراسات إللٌمٌة دراسات إللٌمٌة علوم سٌاسٌة H 10 

DSP أمحند برلوق دراسات استراتٌجٌة دراسات استراتٌجٌة علوم سٌاسٌة R 15 

DSP عمارة ناجً دراسات دولٌة دراسات دولٌة علوم سٌاسٌة R 10 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

E S C 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC 

Contrôle de 
Gestion 

 Contrôle de Gestion 
Comptabilité  

 Contrôle de Gestion (5 postes), 
Comptabilité (5 postes) 

DAHIA Abdelhafid H 10 

et Comptabilité 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 
Sciences de 

gestion/Finance 
Sciences de gestion/Finance 

THABET Mohamed 
Nacer 

R 10 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

Sciences de Gestion / 
Management des 

Organisations  

Sciences de Gestion / 
Management des Organisations  

KECHAD Rabah   R 8 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
Sciences de Gestion / 

Marketing 
Sciences de Gestion / Marketing LALAOUI Amor R 8 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

E N S M 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

Management des 
Organisations et 

Economie Industrielle 

Management des 
OrganisationsetEconomie 

Industrielle 

Hasna Amina 
MESSAID 

R 12 
Options1 : Management des 

Organisation (8 postes) 

Option 2: Management en 
économie industrielle des 
réseaux et infrastructures 

 (4 postes) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Bejaïa 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
Sciences Biologiques 

Sciences Biologiques 4 options,  
option 1:Agro-ressources, 
bioprocédés et sciences 
alimentaires (05 postes)  

option 2: Biochimie et biologie 
moléculaire (05 postes)  

option 3 : Biodiversité, santé et 
environnement (05 postes)  

option 4 : Microbiologie  
(05 postes) 

MOALI Aissa R 20 

MI 
Mathématiques 

Appliquées 
Recherche Opérationnelle 

et Aide à la Décision 
Recherche Opérationnelle et 

Aide à la Décision 
RADJEF Mohammed 

Saïd  
R 5 

MI Mathématiques 
Mathématiques 

Appliquées 
Mathématiques Appliquées OURBIH Megdouda  R 6 

MI Informatique 
Réseaux et Systèmes 

Distribués  
Réseaux et Systèmes 

Distribués  
 BOUKERRAM 

Abdallah 
R 3 

SM Chimie Chimie 

Chimie 2 Options  
Option 01 : Analyse chimique 

(04 postes)  
Option 02 : Chimie des 
matériaux (03 postes)  

BOUKERROUI 
Abdelhamid  

H 7 

SM Physique Physique 

Physique 2 Options  
option 1 : Matériaux et nano 

composites (04 postes)  
option 2 : Physique théorique 

(05 postes) 

Mohamed Meziani 
Abdelkader 

R 9 

ST 
Génie des 
Procédés 

Génie des Procédés Génie des Procédés SOUALAH Ahcène R 6 
       

ST Electrotechnique Electrotechnique Electrotechnique ZEBBOUDJ Youcef H 6 

ST 
Génie 

Mécanique 
Mécanique et Ingénierie Mécanique et Ingénierie BÉCHIR Hocine R 6 

ST Electronique Electronique Electronique 
KHIREDDINE 

Abdelkrim 
R 6 

SEGC Economie Economie Economie OUKACI Kamal R 6 

DSP Droit Droit public Droit Public ZOUAÏMIA Rachid R 10 

SHS Psychologie Psychologie Clinique Psychologie Clinique BOUATTA CHERIFA R 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Blida 1 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST Mécanique Génie Mécanique Génie Mécanique BACHA Nacer Eddine R 3 

ST Electronique Génie Electrique Génie Electrique BENSEBTI Messaoud R 9 

ST Aéronautique Aéronautique Aéronautique BOUKRAA Salah R 6 

ST 
Génie des 
Procédés 

Génie des procédés Génie des Procédés KHALAF Hussein R 8 

ST Architecture 
Architecture, Patrimoine, 
Bati et Environnement 

Architecture, Patrimoine,Bati et 
Environnement 

FOUFA Amina H 15 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Blida 2 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP سرٌر مٌلود األحوال الشخصٌة األحوال الشخصٌة الحموق H 10 

SEGC عمورة جمال محاسبة وتدلٌك محاسبة وتدلٌك محاسبة وتدلٌك R 3 

SEGC بٌشاري كرٌم التصاد التامٌنات التصاد التامٌنات التصاد التامٌنات H 5 

SEGC احمد عالش  مالٌة وبنون مالٌة وبنون علوم التصادٌة R 4 

SEGC خالد لاشً ادارة اعمال عمومٌة ادارة اعمال عمومٌة ادارة اعمال عمومٌة H 5 

SEGC علوم التصادٌة 
 التصاد وتسٌٌر المؤسسات الصغٌرة

 والمتوسطة
 الصغٌرةالتصاد وتسٌٌر المؤسسات 

 والمتوسطة
 H 5 بن ندٌر نصر الدٌن

SEGC ًخالص صالح اتصال التسوٌمً اتصال التسوٌمً اتصال التسوٌم H 5 

SEGC عمر غزازي التصاد كلً ومالٌة دولٌة التصاد كلً ومالٌة دولٌة علوم التصادٌة R 4 

DSP كزو دمحم اكلً المانون العام المانون العام الحموق H 10 

DSP بوبكر مصطفى المانون الخاص المانون الخاص الحموق H 5 

DSP احمد بلماسم المانون الدولً والعاللات الدولٌة المانون الدولً والعاللات الدولٌة الحموق H 6 

DSP برحمان ٌمحفوظ المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً الحموق H 7 
       

LLA  العربٌة وآدابهااللغة 
الدراسات المعجمٌة وصناعة 

 المصطلح
 R 8 عمار ساسً الدراسات المعجمٌة وصناعة المصطلح

LLA فوزٌة سرٌر عبد هللا لسانٌات الممارنة لسانٌات الممارنة اللغوٌة H 8 

LLA شنوفً مٌلود دراسات ادبٌة ونمدٌة دراسات ادبٌة ونمدٌة االدبٌة H 7 

SHS حدار عبد العزٌز علم النفس العٌادي النفس العٌاديعلم  علم النفس H 8 

SHS  بلحسٌن مخلوف علم االجتماع التربوي علم االجتماع التربوي علم االجتماع H 8 

SHS  لاسٌمً ناصر علم االجتماع عاللات عامة واالتصال علم االجتماع عاللات عامة واالتصال علم االجتماع H 6 

SHS  جمال معتوق علم االجتماع الجرٌمة والعماب االجتماع الجرٌمة والعمابعلم  علم االجتماع H 6 

SHS 
علم االجتماع 
 والدٌمغرافٌا

 R 6 الفضٌل رتٌمً علم االجتماع التنظٌم والموارد البشرٌة علم االجتماع التنظٌم والموارد البشرٌة

SHS  رشٌدشٌخً  أنثروبولوجٌا عامة أنثروبولوجٌا عامة علم االجتماع H 10 

SHS صام نادٌة امراض اللغة والتواصل امراض اللغة والتواصل علم النفس H 10 

SHS 
علم النفس وعلوم 

 واألرطفونٌا التربٌة
 R 6 محً الدٌن عبد العزٌز االرشاد والصحة النفسٌة االرشاد والصحة النفسٌة

SHS بدرونً دمحم دٌمغرافٌا دٌمغرافٌا دٌمغرافٌا H 10 

SHS  نعمونً مراد علم نفس العمل والتنظٌم علم نفس العمل والتنظٌم النفسعلم H 7 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université de Bouira 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

LCA 
Langue et 
Littérature 
Amazighes  

Littérature Amazighes  Littérature Amazighes  DJELLAOUI Mohamed R 4 

STAPS 
النشاط البدنً الرٌاضً 

 التربوي
 H 6 ساسً عبد العزٌز  النشاط البدنً والرٌاضً التربوي  النشاط البدنً والرٌاضً التربوي 

STAPS  ًبوحاج مزٌان  التدرٌب الرٌاضً  التدرٌب الرٌاضً  التدرٌب الرٌاض H 10 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 
 H 6 فراح رشٌد  ادارة االعمال االستراتٌجٌة  ادارة االعمال االستراتٌجٌة 

SEGC 
Sciences 

Economiques  
 H 6 فرج شعبان  نمود وبنون نمود وبنون

SEGC 
Sciences de 

Gestion 
 R 6 بوكسانً رشٌد  مالٌة ومحاسبة  مالٌة ومحاسبة 

SEGC 
Sciences 

Commerciales  
 R 6 جمٌل احمد  االدارة التسوٌمٌة  االدارة التسوٌمٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Djelfa 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC 
Sciences 

Economiques 
 H 12 لادري دمحم الطاهر دراسات التصادٌة ومالٌة دراسات التصادٌة ومالٌة

SEGC 
Sciences de 

Gestion 
Management des 

Organisations 
Management des 

Organisations 
DIF Ahmed H 8 

SHS مٌلود بكاي علم االجتماع التربوي علم االجتماع التربوي علم االجتماع R 5 

DSP 
Sciences 
Politiques 

 H 8 سنوسً خنٌش سٌاسات ممارنة سٌاسات ممارنة

DSP Droit بن علٌة حمٌد الدّولة والمؤسسات العمومٌة الدّولة والمؤسسات العمومٌة H 10 

DSP  لحرش أسعد المحاسن العمود واالحوال الشخصٌة العمود واألحوال الشخصٌة العلوم االسالمٌة-المانون H 10 

STAPS 
علوم وتمنٌات النشاطات 

 البدنٌة والرٌاضٌة
 R 5 حناط عبد المادر التدرٌب والتحضٌر البدنً التدرٌب والتحضٌر البدنً

STAPS 
علوم وتمنٌات النشاطات 

 والرٌاضٌة البدنٌة
 R 4 كمال روٌبح النشاط البدنً الرٌاضً التربوي النشاط البدنً الرٌاضً التربوي
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ST Automatique Diagnostics Industriel Diagnostics Industriel HAFAIFA Ahmed H 6 

ST Automatique Contrôle Industriel Contrôle Industriel AZZOUZI Messaouda H 6 

ST Electronique 
Signal Image et 

Systèmes 
Signal Image et Systèmes MITICHE Lahcene H 6 

MI Informatique 

Optimisation 
Mathématique pour le 
Traitement de Signal 

Optimisation Mathématique 
pour le Traitement de Signal 

et les Réseaux de 
Communication 

SAADI Slami H 8 

et les Réseaux de 
Communication 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Ghardaia 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC 
Sciences de 

Gestion  
Etudes financières   Etudes financières  MESSAITFA Abdelatif R 7 

SEGC 
Sciences 

Economiques 
 H 5 احالم بوعبدلً  التصاد نمدي وبنكً معمك  التصاد نمدي وبنكً معمك 

DSP Droit  بن شهرة شول  المانون العام االلتصادي  المانون العام االلتصادي R 6 

SHS 
Sciences 

islamiques 
 R 8 عمر مونة الفمه واألصول  الفمه واألصول 

SNV 
Sciences 

biologiques 
Ecologie Saharienne Ecologie Saharienne 

HALILAT Mohamed 
Tahar  

R 6 

ST 
Génie des 
Procédés 

Gestion et valorisation 
des ressources naturelles 

dans les régions 
Sahariennes  

Gestion et valorisation des 
ressources naturelles dans les 

régions Sahariennes  
BABA AMER Zohra  H 6 

LLA 
الدراسات اللغوٌة / 
 الدراسات النمدٌة 

 H 10 دمحم السعٌد بن سعد  دراسات لغوٌة وأدبٌة  دراسات لغوٌة وأدبٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Khemis Meliana 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC 
Sciences 

Economiques 
 R 8 عناٌةجلول بن  تحلٌل التصادي والتنمٌة المستدامة تحلٌل التصادي والتنمٌة المستدامة

SNV 
Ressources en 

sol, eau et 
environnement 

Ecopédologie, eau et 
environnement 

Ecopédologie, eau et 
environnement 

Bencheikh Mohamed R 6 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Laghouat 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP خضراوي الهادي المانون الخاص المانون الخاص الحموق R 9 

LLA بوزٌانًخالد  الشعرٌة وتحلٌل الخطاب األدبً الشعرٌة وتحلٌل الخطاب األدبً الدراسات االدبٌة H 6 

MI Mathématiques Analyse Mathématique Analyse Mathématique 
BENTOBACHE 

Mohand 
H 3 

SM Chimie Chimie appliquée Chimie appliquée DJERIDANE Amar H 4 

SM Physique Physique des matériaux Physique des matériaux HALIT Mohamed H 4 

SHS Sociologie 
Sociologie & Etudes Sociologie & Etudes 

BENCHINE Ahmed R 6 
 Démographiques  Démographiques 

SHS Psychologie Santé Psychique Santé Psychique BAHI SELAMI R 6 

SHS دراسات االتصال االجتماعً دراسات االتصال االجتماعً علوم إنسانٌة SAIDAT AISSA H 6 

SHS مصطفى شرٌمن اللغة العربٌة والدراسات المرآنٌة اللغة العربٌة والدراسات المرآنٌة اسالمٌة علوم H 6 

ST Électronique 

Signaux et Systèmes 
Electroniques 02 options : 

option 1: Contrôle de 
système (3 postes) 

traitement de signal (3 
postes) 

Signaux et Systèmes 
Electroniques 02 options : 

BELKHIRI Mohammed H 6 option 1: Contrôle de système 
(3 postes) traitement de signal 

(3 postes) 

ST Génie Civil 
Matériaux et Analyse Matériaux et Analyse 

Zaidi Ali R 6 
de Structures (MAS) de Structures (MAS) 

ST Electrotechnique ELECTROTECHNIQUE ELECTROTECHNIQUE CHETTIH Saliha R 6 

ST Hydraulique Ressources Hydrauliques Ressources Hydrauliques CHETTIH Mohamed R 6 

ST Génie Civil Matériaux et Sols Matériaux et Sols GOUAL Idriss H 6 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

file:///C:/Users/zah/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/LLA/Ghardaia/مشروع%20الدكتوراه%20المعدل2%2015%20%20%20%2004%202015.pdf
file:///C:/Users/zah/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/LLA/Ghardaia/مشروع%20الدكتوراه%20المعدل2%2015%20%20%20%2004%202015.pdf
file:///C:/Users/zah/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/LLA/Ghardaia/مشروع%20الدكتوراه%20المعدل2%2015%20%20%20%2004%202015.pdf
file:///C:/Users/zah/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/LLA/Ghardaia/مشروع%20الدكتوراه%20المعدل2%2015%20%20%20%2004%202015.pdf
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Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Médéa 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SM 

Génie des 
Procédés et Physique théorique Physique théorique KOUADIK Smain R 4 

Environnement 

SHS التارٌخ 
الدراسات التارٌخٌة المتوسطٌة فً 

 العصور الوسطى والحدٌثة
الدراسات التارٌخٌة المتوسطٌة فً العصور 

 الوسطى والحدٌثة
 R 5 الغالً غربً

DSP Droit شمٌشم رشٌد المانون الخاص المانون الخاص H 6 

DSP Droit لادري توفٌك المانون العام المانون العام R 6 

LLA مبارن ترٌكً اللسانٌات وتعلٌمٌة اللغة العربٌة اللسانٌات وتعلٌمٌة اللغة العربٌة الدراسات اللغوٌة R 8 

SEGC 
Sciences 

economiques 
 H 6 تهتان مراد التصاد وإحصاء تطبٌمً التصاد وإحصاء تطبٌمً

SEGC 
Sciences de 

gestion 
 R 6 رشٌد سالمً إدارة األعمال إدارة األعمال

SEGC 
Sciences 

commerciales 
 R 6 مكٌد علً العلوم المالٌة العلوم المالٌة

SEGC 
Sciences 

economiques 
 R 6 علً سماي مالٌة وبنون مالٌة وبنون

ST Génie Mécanique 
Mécanique Numérique et 

Matériaux 
Mécanique Numérique et 

Matériaux 
ABDELLAH EL HADJ 

Abdellah 
H 4 

ST 

Génie Electrique 
et 

Réseaux Electriques et 
Haute Tension 

Réseaux Electriques et Haute 
Tension 

Karim SEBAA R 4 

Informatique 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Boumerdès 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST Génie électrique 
Commande, protection et 
diagnostic des systèmes 

Commande, Protection et 
diagnostic des systèmes 

KOUADRI Abdelmalek H 10 

ST Génie électrique 
Télécommunications and 

Computer Engineering 
Télécommunications and 
Computer Engineering 

DAAMOUCHE 
Abdelhamid 

H 8 

STU Hydrocarbures Géosciences Pétrolières Géosciences Pétrolières SADAOUI Moussa H 8 

ST Hydrocarbures Génie pétrolier et gazier Génie pétrolier et gazier ZERAIBI Nourreddine H 10 

STU Hydrocarbures Géophysique Pétrolière Géophysique Pétrolière ELADJ Said H 9 

ST Hydrocarbures 

Exploitation et 
Maintenance des 

Equipements Pétroliers 
et Matériaux 

Exploitation et Maintenance 
des Equipements Pétroliers et 

Matériaux 
GACEB Mohamed H 10 

ST Génie Electrique Commande Automatique Commande Automatique KIDOUCHE Madjid R 6 

SM Chimie 
Physico-Chimie des 

Matériaux 
Physico-Chimie des Matériaux ZIBOUCHE Fatima H 6 

SNV 
Sciences 

Biologiques 

Valorisation et 
préservation de la 

biomasse 

Valorisation et préservation de 
la biomasse 

CHIBANE Amellal H 6 

DSP فتحً بولعراس دراسات سٌاسٌة ممارنة دراسات سٌاسٌة ممارنة علوم سٌاسٌة H 10 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Tizi-Ouzou 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

MI Informatique 

Ingénierie de la 
Connaissance et 
application à la 

Recherche 
d’information et à la e-

Education (ICARE) 

Ingénierie de la Connaissance et 
application à la Recherche 

d’information et à la e-Education 
(ICARE) 

SI MOHAMMED 
Malik 

R 3 

MI Mathématiques 
Recherche 

Opérationnelle et 
Optimisation 

Recherche Opérationnelle et 
Optimisation 

AIDENE 
Mohamed 

R 5 

MI Mathématiques 
Analyse Mathématique 

et Applications 
Analyse Mathématique et 

Applications 
BEDOUHENE 

Fazia 
R 6 

MI Informatique 
Réseaux, Mobilité et 

Systèmes Embarqués 
Réseaux, Mobilité et Systèmes 

Embarqués 
BELKADI Malika R 5 

SM Physique 
Physique des 

matériaux et des 
composants 

Physique des matériaux et des 
composants 

LAMROUS 
Omar 

R 4 
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LLA ًأمنة بلعلى األدب وتحوالت ما بعد الحداثة األدب وتحوالت ما بعد الحداثة األدب العرب R 12 

LLA  عشً نصٌرة األدب ونظرٌة االتصال األدب ونظرٌة االتصال العربًاألدب R 10 

LLA ًاألدب العرب 
األدب والدراسات النمدٌة 

 المغاربٌة
 H 10 درواش مصطفى األدب والدراسات النمدٌة المغاربٌة

LLA علوم اللغة 
الدرس اللغوي المدٌم وتداولٌات 

 الخطاب
 R 10 صالح بلعٌد الدرس اللغوي المدٌم وتداولٌات الخطاب

SNV Biologie 
Ecologie Animale et 

environnement 
Ecologie Animale et 

environnement 
LOUNACI 

Abdelkader 
R 5 

SHS 
Sciences de 
l’éducation 

Sciences de 
l’éducation 

Sciences de l’éducation 
MAAROUF 

Louisa 
R 6 

SHS ناصر مٌزاب علم النفس علم النفس علم النفس H 5 
       

ST Génie civil Géotechnique Géotechnique 
MELBOUCI 

Bachir 
R 5 

ST Electrotechnique Electrotechnique Electrotechnique 
OTMANE-

CHERIF Tahar 
R 3 

ST Génie civil 
Calcul avance des 

structures de génie civil 
Calcul avance des structures de 

génie civil 
KACHI Mohand 

Said 
H 6 

ST Génie Electrique 

Modélisation et 
Conception des 

Systèmes 
Electromagnétiques 

Modélisation et Conception des 
Systèmes Electromagnétiques 

MOHELLEBI 
Hassane 

R 5 

ST Electronique Electronique Electronique 
Mourad 

Laghrouche 
R 5 

ST Automatique Automatique Automatique 
HAMMOUCHE 

Kamal 
R 4 

LCA 
Langue et Culture 

Amazighes 
Langue et culture 

amazighe 

Langue et culture amazighe 
 4 Options 

Option 1 : Arts, imaginaires et 
patrimoine amazighs  

(3 postes) 
Option 2 : Aménagement et 
enseignement de la langue 

amazighe (3 postes) 
Option 3: Linguistique et pratiques 
discursives amazighes (3 postes) 

Option 4: Linguistique et 
dialectologie amazighe 

 (4 postes) 

Tigziri Noura H 13 

       

SEGC 
Sciences de 

gestion 

Management et 
marketing des 

entreprises 

Management et marketing des 
entreprises 

AMOKRANE 
Abdelaziz 

H 8 

SEGC 
Sciences de 

gestion - Sciences 
commerciales 

Entreprise et marché  Entreprise et marché  Chabane BIA H 10 

SEGC 
Sciences 

economiques 

Entreprenariat et 
developpement local 

(EDL) 

Entreprenariat et developpement 
local (EDL) 

DAHMANI 
Mohamed 

R 10 

DSP Droit Droit des affaires Droit des affaires 
IGLOULI 

Mohammed 
R 5 

DSP Droit Droit 

Droit 5 options – 
Options 1 droit interne-  

Options 2 droit public interne - 
Options3 droit social –  

Options 4 droit del’environnement 
 - Options 5 droit de l'opérateur 

économique 

KAIS Cherif H 10 

DSP 
Sciences 
politiques 

 دراسات محلٌة واللٌمٌة   دراسات محلٌة واللٌمٌة  
BAGHZOUZ 

Omar 
H 10 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de USTHB 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

STU Géologie Ressources minérales Ressources minérales 
BOUTALEB 

Abdelhak 
H 5 

STU Géophysique Géophysique Géophysique 
BOUNIF Mohand 

Ou Abdallah 
R 3 

STU Géophysique 
Imageries et 

cartographies numériques 
en géosciences 

Imageries et cartographies 
numériques en géosciences 

HAMODI Mohamed R 5 
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STU 
Géologie et 

Aménagement 
 de Territoire 

Aménagement et 
planification 
territoriale 

Aménagement et planification 
territoriale 

SOUIHER Nouari H 3 

STU Géologie 
Pétrologie et structure 

de la lithosphère 
Pétrologie et structure 

de la lithosphére 
BELHAI Djelloul H 5 

ST Télécommunication 
Télécommunication et 

traitement de l'information 
Télécommunication et 

traitement de l'information 
TEFFAHI Hocine R 10 

ST Génie Electrique Electrotechnique Electrotechnique YAZID Krim R 5 

ST 
Energies 

Renouvelables 
Energies renouvelables Energies renouvelables MENAA Mohamed R 6 

ST Electronique 
Instrumentation 

Electronique 

Instrumentation Electronique 
option1 : Instrumentation des 

systèmes (IS) 
option2 : Optronique des 

systèmes (OS) 

KEDIR TALHA 
Malika 

R 8 

ST Génie Electrique 

Contrôle de Processus et 
Rendu Interactif 

 Robotique(CPR) 
  

contrôle de processus et 
rendu interactif 

- Option1: Contrôle de 
processus et robotique(CPR) 
Option2: Imagerie et médicale 

te rendu interactif ( IMedRI) 

ACHOUR 
NOUARA 

R 3 

       

MI Mathématique Systèmes Dynamiques Systèmes Dynamiques KESRI Mohamed R 6 

MI Mathématique EPD et Applications EPD et Applications 
MOULAY 

Mohamed Said 
R 3 

MI Mathématique 
MADOC : 

mathématiques discrètes, 
optimisation et cryptologie 

MADOC : 
mathématiques discrètes, 
optimisation et cryptologie 

BOUROUBI Sadek R 4 

MI Mathématique 
Recherche opérationnelle 

et mathématique 
discrètes 

Recherche opérationnelle 
et mathématique discrètes 

GHERGUI 
Mohamed 
 El Amine 

R 8 

MI Mathématique 
Recherche opérationnelle 

et management 
Recherche opérationnelle 

et management 
AIDER Meziane R 8 

MI Mathématique 
Arithmétique codage 

 et combinatoire 
Arithmétique codage 

 et combinatoire 
BENSEBA 
Boualem 

R 6 

MI Mathématique 
Mathématique 
fondamentales 

et cryptographie 

Mathématique fondamentales 
et cryptographie 

REZAOUI Med-
Salem 

R 4 

MI Informatique Informatique Informatique 
GUESSOUM 

Ahmed 
R 15 

ST Génie mécanique 
Tribologie et fiabilité 

 des systèmes mécanique 
tribologie et fiabilité 

 des systèmes mécanique 
HAMODA Khaled H 6 

ST Génie civil 
Structures et matériaux 

de génie civil 
structures et matériaux 

de génie civil 
KHARCHI Fattoum R 6 

ST Génie civil 
Sciences et techniques 

des bâtiments 
sciences et techniques 

des bâtiments 
HASSAR SIDI 

MOHAMED Karim 
R 3 

       

SM PHYSIQUE 

Physique 
Options : Physique des 

Matériaux,Physique 
Théorique,Physique des 

Rayonnements, 
Energétique et 

Mécanique des Fluides 

Physique 
Options : Physique des 

Matériaux,Physique 
Théorique,Physique des 

Rayonnements,Energétique 
et Mécanique des Fluides 

  

CHAMI Ahmed 
Chafik 

R 10 

SM 

Chimie 
Mathématiques, 

Informatique 
Electronique Biologie 

Criminalistique Criminalistique DAHMANI Abdallah H 8 

ST Génie des Procédés 
Génie des 

ProcédésIndustriels 
Génie des Procédés 

Industriels 
MELLAL Mounir R 8 

ST Génie Mécanique 
Technologie des 

Matériaux 
Technologie des Matériaux ZAOURAR Naima R 4 

ST Génie Mécanique 
Construction, Fabrication 

et Fiabilité Mécanique 
Construction, Fabrication et 

Fiabilité Mécanique 
BOUKHAROUBA 

Taoufik 
H 6 

ST 
Génie des Procédés, 
Biologie-Ecologie et 

Environnement. 

Développement 
Durable & Environnement 

Développement Durable & 
Environnement 

TALEB AHMED 
Mourad 

R 4 

ST Génie Mécanique 
Mécanique-Energétique : 

Thermo-fluide 
Mécanique-Energétique : 

Thermo-fluide 
MADANI Brahim H 4 

SNV Ecologie 
Biodiversité, Evolution 

et Dynamique des 
Populations 

Biodiversité, Evolution 
et Dynamique des 

Populations 
ARAB Abdeslem H 8 

       

SM Chimie 
CHIMIE DU 

MEDICAMENT 
CHIMIE DU MEDICAMENT 

FOUDIL CHERIF 
YAZID 

R 3 

SM Chimie 
Chimie de la matière 

 condensée 
Chimie de la matière 

 condensée 
AMARA Sif-Eddine R 5 
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ST Génie Mécanique Génie des matériaux Génie des matériaux AZZAZ MOHAMED R 4 

ST Hydraulique Hydraulique Hydraulique 
BOUHADEF 

MALEK 
R 3 

SNV Biologie 
Ecologie vegétale 
et environnement 

Ecologie vegétale 
et environnement 

YAHI GUENAFDI 
NASSIMA 

R 5 

SNV Biologie végétale 

Biologie et 
biotechnologies 

 des plantes médicinales 
et aromatiques 

Biologie et biotechnologies 
 des plantes médicinales et 

aromatiques 

OUAFI 
HARCHAOUI 

SAIDA 
H 5 

SNV 
Ecologie et 

environnement 
marin 

Ecosystéme marins: 
modélisation 
 et application 

Ecosystéme marins: 
modélisation 
 et application 

BACHARI NOUR 
EL ISLAM 

R 6 

SNV Biologie 
PARASITES, BIOLOGIE, 

ECOLOGIE 
ET ENVIRONNEMENT 

PARASITES, BIOLOGIE, 
ECOLOGIE 

ET ENVIRONNEMENT 

TAZEROUTI 
FADILA 

R 4 

SNV 
Biologie cellulaire 

et moléculaire 

Biotechnologie et 
pathologies 
moléculaires 

Biotechnologie et pathologies 
moléculaires 

TOUIL BOUKOFFA 
CHAFIA 

R 7 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université  de Chlef 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

LLA اللغة الوظٌفٌة 
اللسانٌات الحاسوبٌة وعلوم 

 اللغة العربٌة
اللسانٌات الحاسوبٌة وعلوم اللغة 

 العربٌة
 H 6 عبد الرحمان فاطمة

LLA اللغة الوظٌفٌة 
الدراسات النحوٌة بٌن المدٌم 

 والحدٌث
الدراسات النحوٌة بٌن المدٌم 

 والحدٌث
 H 6 درٌم نور الدٌن

LLA لدور لطاوي لخضر الدراسات اللسانٌة الجزائرٌة الدراسات اللسانٌة الجزائرٌة اللغة الوظٌفٌة H 4 

LLA الدراسات البالغٌة واألسلوبٌة دراسات نمدٌة 

 مناصب(22الدراسات البالغٌة )
 الدراسات األسلوبٌة

 مناصب( 22) 
 الدرس اللغوي الوضٌفً

 مناصب( 22) 

 H 5 طاطة بن لرماز 

LLE 
Langue 

Française 

Didactique du 
français langue 

étrangère 

Didactique du français 
langue étrangère 

 H 6 آٌت سعادة الجمهورٌة

SEGC 
Sciences de 

Gestion 
 علوم التسٌٌر

إدارة الموارد البشرٌة 
Management des 

ressources 
humaines 

 H 4 لدور بن نافلة إدارة الموارد البشرٌة  

SEGC 

Sciences 
Economiques 
 العلوم االلتصادٌة

 Banquesبنون وتأمٌنات 
et Assurances 

 Banques etبنون وتأمٌنات 
Assurances 

 H 6 حسانً حسٌن

SEGC  بربري دمحم أمٌن تدلٌكمحاسبة و  محاسبة و تدلٌك العلوم التجارٌة H 6 

SHS علم االجتماع 
علم اجتماع االجرام : 

 الجرٌمة والمجتمع
علم اجتماع االجرام : الجرٌمة 

 والمجتمع
 H 5 ضامر ولٌد عبد الرحمان

SNV Biologie 
Génomique 
microbienne 

Génomique 
microbienne  

SEBAIHIA 
Mohammed 

R 6 
       

ST 
Génie des 
Procédes 

Procédés et 
Environnement 

1-     Procédés dans le 
traitement de l'eau 

(02postes) 
 2-     Matériaux pour 
l'environnement et 
l'énergie (02 postes) 

OUAGUED Abdallah R 4 

ST 
Génie 

Mécanique 
Mécanique et 
Energétique 

Mécanique et 
Energétique 

TAHAR ABBES 
Miloud 

H 6 

ST Génie Civil 
Géotechnique et 

Structures 

1- Géotechnique  
(04 postes) 

2- Structures  
(02 postes) 

DJAFAR HENNI 
Ahmed 

H 6 

STAPS 
Entrainement 

Sportif 

Formation, 
recherche et 

intervenetion en 
psychologie du sport 

Formation, recherche 
et intervenetion en 

psychologie du sport 
HAFSAOUIBenyoucef H 4 

STAPS 
التربٌة البدنٌة و 
لرٌاضٌة التدرٌب 

 الرٌاضً

بٌومٌكانٌن األنشطة البدنٌة 
 والرٌاضٌة

بٌومٌكانٌن األنشطة البدنٌة 
 والرٌاضٌة

 H 6 سبع بو عبد هللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Centre Universitaire de Ain-Temouchent 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST Génie Civil Sols et Structure 

Géotechnique  
(02 postes) 

AissaMamoune 
Sidi Mohamed 

R 4 

Structures(02 postes) 
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ST 
Génie de l'Eau et 
l'Environnement 

Eau et 
Environnement 

Science de l'eau 

 (04 postes) 
Science de 

l'environnement  
(02 postes) 

MAZOUR 
Mohamed 

R 6 

ST Génie Electrique 
Microélectronique 

et 
Télécommunication 

Microélectronique 

 (02 postes) 
Télécommunication  

(02 postes) 

AYACHE Choukria H 4 

ST Génie Mécanique 
Mécanique, 
Matériaux et 
Energétique 

Mécanique (02 postes) 
Matériaux (02 postes) 

Energétique (02 postes) 
ZIADI Abdelkader R 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université d'Adrar 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP Droit باخوٌا درٌس المانون الجنائً حموق H 3 

DSP Droit مسعودي ٌوسف المانون الخاص المعمك حموق H 3 

LLA ًاللغة واألدب العرب 
الدراسات الجزائرٌة فً اللغة 

 واالدب العربً

الدراسات الجزائرٌة فً اللغة واالدب 
 مناصب( 24العربً )

 مناصب( 24تعلٌمٌة اللغة العربٌة )
 R 8 جعفري احمد

LLE 
Langue 
Anglaise 

Langue Anglaise 
Linguistique (02 postes) 
Didactique (02 postes) 

BOUHANIA 
Bachir 

H 4 

SEGC بن عبد الفتاح دحمان نمود ومالٌة علوم التصادٌة علوم التصادٌة H 8 

SEGC تسٌٌر محاسبً وتدلٌك علوم التسٌٌر 
 مناصب( 4تمٌٌم ومحاسبة المؤسسة )

 مناصب( 4تدلٌك )
 R 8 ألاسم عمر

SHS  بلعتروس دمحم شرٌعة ولانون العلوم اإلسالمٌة اإلسالمٌةالعلوم H 5 

SHS دباغ دمحم الفمه وأصوله الفمه وأصوله العلوم اإلسالمٌة R 5 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université de Bechar 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP Droit حسٌنً مراد لانون االعمال لانون االعمال H 3 

LLA حجاج عبد الفتاح الدراسات اللغوٌة المعاصرة الدراسات اللغوٌة المعاصرة لغة عربٌة H 5 

LLA تحرٌشً عبد الحفٌظ اللسانٌات وتعلٌمٌة اللغة العربٌة اللسانٌات وتعلٌمٌة اللغة العربٌة لغة عربٌة H 5 

LLE 
Langue 

Française 
Didactique du 

FOS/FLE 
Didactique du FOS/FLE BARBAOUINacer H 6 

SEGC بلحاج فراجً مالٌة، بنون وتأمٌنات مالٌة بنون وتأمٌنات علوم التصادٌة R 8 

SEGC المادربودي عبد  تسوٌك تسوٌك علوم التسٌٌر R 8 

SEGC طافر زهٌر الذكاء االلتصادي وإدارة االعمال الذكاء االلتصادي وإدارة االعمال علوم التسٌٌر H 8 

SEGC بوسهمٌن أحمد تسٌٌر منظمات األعمال تسٌٌر منظمات األعمال علوم التسٌٌر H 8 

SM Chimie 
Chiralité des 

Molécules Bioactives 
et Pharmaceutique 

Chiralité des Molécules 
Bioactives et Pharmaceutique 

Nasser 
BELBOUKHARI 

R 3 

SNV Biologie 

Sécurité sanitaire 
des Aliments et Bio-
ressources dans les 

Zones Arides 

1-Microbiologie et 

Toxicationalimentaire 

 (02 postes) 

2-Qualité et traitement des eaux 

(02 postes) 

3-Valorisation des ressources 

biologiques  (02 postes) 

MAKHLOUFI 
Ahmed 

H 6 

ST Architecture 
Architecture & 

Patrimoine 
1-Architecture (02) 

2-Patrimoine (02) 

BIARA RATIBA 

Wided 
H 4 

ST Génie Civil Génie Civil 
1- Structures (03 postes) 

2- Matériaux (03 postes) 

3- Géotechniques (02 postes) 
DAHOU Zohra H 8 

       

ST Electrotechnique 
Réseaux Intelligents 

et Energies 
renouvelables 

1- Qualité d'énergie électriqueet 

énergie renouvelable (02 postes) 

2- Système d'entrainements 

électriques  (02 postes) 

3- Acquisition en temps réelle et 

commandes des systèmes 

numérique  (02 postes) 

GASBAOUI 
Brahim 

H 6 

ST 
Génie de 
Procédés 

Génie de 
l'Environnement 

Génie de l'Environnement 

1-Optimisation et stabilité des 

réseaux électriques 
 (03 postes) 

2-Commande des systèmes 

électro-énergétiques  

 (03 postes) 

BELHACHEMI 
Meriem 

R 4 

ST Génie Electrique Réseaux Electriques LAOUFI Abdellah H 6 



 أوت(-)جويلية-الجزء األول-5105السداسي الثاني                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 74
 

ST Génie Electrique Réseaux Electriques 
1- Automatisme (02 postes) 
2- Informatique Industrielle 

(02 postes) 

HAZZABAbdeldje
bar 

R 4 

ST Hydraulique 

Valorisation et 
Gestion Durable des 
Ressources en Eau 

dans les Zones 
Arides : Cas de la 

Saoura 

1-Ressources en eau  
(01 poste) 

2-Aménagements hydrauliques 
(01 poste) 

3-Qualité et traitement des 
eaux(01 poste) 

NABOU 
Mohamed 

R 3 

ST Technologie 
Electro-Energétique 

Industrielle 

1-Energie renouvelable 
 (03 postes) 

2-Electrotechnique 
industrielle(03 postes) 
3-Smart house (maison 
intelligente) (03 postes) 

SellamMebrouk H 9 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université de Mascara 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

LLA ًتعلٌمٌة اللغة العربٌة فً ضوء اللسانٌات التطبٌمٌة دراسات لغوٌة اللغة واألدب العرب BOUZOUADA Habib H 6 

LLA نور الدٌن صدار مناهج النمد األدبً المعاصر دراسات نمدٌة دراسات نمدٌة H 5 

LLE 
Langue 

Française 
Didactique du 

FLE 

Didactique du FOS/FLE, 
Communication Interculturelleet 
Ingénierie de l’Enseignement et 

de Formation 

SEBANE Aicha R 6 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

Management 
des Hommes et 

des 
Organisations 

Option 1:Gestion des ressources 
humaines (3 postes) 

Option 2: Management des 
organisations (3 postes) 

TABETI Habib R 6 

SEGC 
Sciences 

Economiques 

Stratégie de 
Développement 

&Politique 
Economiques 

Stratégie de Développement 
&Politique Economiques 

TCHIKO Faouzi H 8 

SEGC 
Sciences 

Economiques 

Economie 
Publiques & 
Institutions 

Economie Publiques et 
Institutions 

MOKHTARIFayçal H 8 

SM Chimie 
Chimie des 
Polymères 

Matériaux Innovants et Chimie 
Verte 

HACHEMAOUIAicha H 3 

SM Physique Physique 
Matériaux pour les Energies 

Nouvelles 
SAHNOUN 
Mohammed 

H 3 

ST Electrotechnique Electrotechnique 
Electrostatique Appliquée à 

l'Environnement 
BENMIMOUNYoucef H 4 

ST 
Génie des 
Procédés 

Chimie 
Environnement et 

Développement Durable 
BENYOUCEFAbdelgh

ani 
R 4 

ST Génie Mécanique 
Génie 

Mécanique 
Mécanique des Matériaux AID Abdelkrim R 4 

STU Hydro-Sciences 
Hydrogéologie, 

Sol et 
Environnement 

Hydrogéologie (03 postes) 
Hydro-Informatique (02 postes) 

Ingénierie et environnement 
 (02 postes) 

KHALDIAbdelkhader R 7 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université de Mostaganem 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ARTS تمنٌات التلمً فً فنون العرض تمنٌات التلمً فً فنون العرض فنون العرض HIFRINaoual H 10 

DSP Droit 
Droit Civil 
Approfondi 

Droit Privé 
GUEMARI 

BENDEDDOUCHE 
Nedra 

R 3 

DSP Droit ًعباسة طاهر المانون الدولً الجنائً المانون الدولً الجنائ R 7 

DSP Droit 
Droit International 

des Affaires 
Droit International des 

Affaires 
BEKENNICHEOtmane R 8 

DSP Droit سالٌم عبد هللا لانون أساسً خاص لانون أساسً خاص R 3 

DSP Droit مزٌان دمحم أمٌن المانون العماري المانون الخاص R 7 

LLA ًمزاري عبد المادر حدٌث ومعاصرنمد ادبً  نمد ادبً حدٌث ومعاصر األدب العرب R 6 

LLA الدراسات النمدٌة 
النمد الثمافً فً النمد العربً 

 المعاصر
 H 6 دمحم لادة النمد الثمافً فً النمد العربً المعاصر
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LLA لطروش الشارف االدب والحضارة العربٌة االدب والحضارة العربٌة اللغة العربٌة R 6 

LLA بن ٌشو جٌاللً اللسانٌات التطبٌمٌة التطبٌمٌةاللسانٌات  دراسات لغوٌة R 5 

LLE 
Langue 
Anglaise 

Études du Genre, 
Langues et 
Diversités 

Sociolinguistiques 

1-Études du genre (4 postes) 
2-Diversités sociolinguistique 
et aménagement linguistique 

en Algérie (2 postes) 

ABDELHAY Bakhta H 6 

LLE 
Langue 

Française 

Socio-Didactique 
du FLE : 

Plurilinguisme, 
Pratiques 

Langagières et 
Enseignement 

Socio-didactique du FLE : 
Plurilinguisme, Pratiques 

Langagières et Enseignement 
BENSEKAT Malika H 6 

       

LLE 
Langue 

Française 

La Transécriture 
en Langue 

Française du 
Narratif vers les 

Medias 

La Transécriture en Langue 
Française du Narratif vers les 

Medias 

ROUBAICHORFI  
Mohamed El Amine 

H 6 

MI Mathématiques 
Frames, Théorie 

des Opérateurs et 
Applications 

Option1:Frames d’Ondelettes 
(01 poste) 

Option2:Opérateurs Intégraux 
de Carleman (01 poste) 

Option3:Rho-Contractions  
(01 poste) 

Sidi Mohamed BAHRI H 3 

MI Mathématiques 
Analyse 

Fonctionnelle 
Analyse Fonctionnelle BELAIDIBenharrat H 3 

SEGC 
Analyse et 
Techniques 

Quantitatives 

Analyse 
Economiqueet 

Techniques 
Quantitatives 

Analyse Economique et 
Techniques Quantitatives 

ATTOUCharef H 6 

SEGC 
Finance 

etComptabilité 

Gouvernance, 
Management 
Financier et 
Comptable 

Management Financier et 
Comptable (3 postes) 

DOUAHBELKACEM H 6 
Gouvernance des Entreprises 

(3 postes) 

SEGC 
Macroéconomie 

Monétaire et 

Financière 

Macroéconomie 
Monétaire et 

Financière 

Macroéconomie Monétaire  
et Financière 

BENZIDANE Hadj H 6 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

Management 
Stratégique 
International 

Management Stratégique 
International 

Youcefi Rachid R 4 

SEGC 
Sciences 

Economiques 
Economie 

International 
Economie International BENCHIKHNasreddine H 6 

       

SEGC 
Sciences 

Economiques 

Techniques 
Quantitatives 
Appliquées 

Techniques Quantitatives 
Appliquées 

ZEROUAT Fatma 
zohra 

H 6 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 

Productions 

Agricoles et 
Développement 
Agricole Durable 

Option1:Productions 
végétales (2 postes) 

     Option2:Protection des 
végétaux (2 postes) 

Option3:Systèmes deculture 
et biodiversité (2 postes) 

LARID Mohamed R 6 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
Microbiologie 

Appliquée 
Interactions Microorganismes, 

Hôtes et Environnements 
DJIBAOUI Rachid R 4 

SNV 
Sciences 

Biologiques 

Phytoremédiation 
et Réhabilitation 
des Sites Pollués 

Sciences du Sol et 
Environnement 

Reguieg Yssaad 
Houcine Abdelhakim 

H 6 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
Nutrition et Santé Nutrition et Santé RIAZI Ali R 4 

ST Génie Civil 
Géo-matériaux et 
Environnement 

Option 1: Matériaux et 
durabilité (03 postes) 

Option 2: Géotechnique et 
Environnement (03 postes) 

BELAS Nadia H 6 

ST 
Génie des 
Procédés 

Matériaux et 
Ingénierie 
Chimique 

Matériaux et Ingénierie 
Chimique 

KHELIFA Amine H 4 

ST 
Génie des 
Procédés 

Technologie, 
Structure & 

Propriétés des 
Solides 

Technologie, Structure & 
Propriétés des Solides 

HAMZAOUIFodil R 6 
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STAPS 
Entraînement 

Sportif 

Entrainement et 
Préparation 
Physique 

Entrainement et Préparation 
Physique 

BENGOUA Ali H 8 

STAPS Sport & Santé 

Contrôle Médico-
Sportif & 

Physiologie 
Appliquée à 

l’Exercice Physique 
pour la santé et le 

Performance 

1- Biochimie et suivi 
biologique de l’entrainement 
physique pour la santé et la 

performance (2 postes) 
2- Biomécanique et 

Physiologie des adaptations et 
réadaptation à l’effort pour la 

santé et la performance 

 (2 postes) 
3- Contrôle médico-sportif et 
réentrainement à l’effort pour 

la santé et la performance 
 (2 postes) 

SAID AISSAKhelifa H 6 

STAPS Sport et Santé 
Sport et Santé 
Psychique au 
Troisième Age 

1- Sport et loisir pour 
prévention de la Santé 

psychique au troisième âge           

(2 postes) 
2- Les interventions non 

médicamenteuses à travers 
l’Activité physique adaptés au 

troisième âge 
3- Activité physique et sport: 

Prévention contre les 
maladies chroniques au 
troisième âge (2 postes) 

Ahmed Benklaouz 
Touati 

H 4 

STAPS النشاط البدنً المكٌف 
االستماللٌة واعادة تأهٌل 
االعالة باألنشطة البدنٌة 

 المكٌفة

االستماللٌة واعادة تأهٌل االعالة باألنشطة البدنٌة 
 المكٌفة

 H 6 زبشً نور الدٌن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université d'Oran 1 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ARTS إخراج مسرحً إخراج مسرحً فنون العرض MANSOURI Lakhdar R 4 

ARTS النمد الفنً فنون العرض والسمعً البصري فنون العرض AZZOUZBenamar H 6 

LLA Traduction تعلٌمٌة الترجمة ترجمة ABBAD Ahmed H 4 

LLA الترجمة الكتابٌة والشفوٌة ترجمة ترجمة TOUHAMIOuissem R 4 

LLA الترجمة وعلم المصطلحات أدب ممارن وترجمة ترجمة FERGANIDjazia R 4 

LLA الدراسات األسلوبٌة دراسات أسلوبٌة دراسات أدبٌة BERROUNA Mohamed H 5 

LLA تعلٌمٌة اللغة العربٌة لسانٌات دراسات لغوٌة BENAISSAAbdelhalim H 5 

LLA علم اللغة الوظٌفً لسانٌات دراسات لغوٌة METAHRI Ahmed H 5 

LLA اللسانٌات النّصٌة لسانٌات النص دراسات لغوٌة MELIANI Mohamed H 5 

MI Informatique 
Recherche 

Opérationnelle 
Ingénierie des Systèmes 
Embarqués etParallélisme 

BENHAMAMOUCH 
Djilali 

R 3 

MI Mathématiques Mathématiques 
Mathématiques et 

Applications 
BELGHABA Kacem H 4 

MI Mathématiques 
Analyse, EDP et 

Applications 

Théorie des Opérateurs, 
Analyse Spectrale et EDP -

Problèmes aux limites 
MESSIRDIBekkai R 4 

       

SHS 
Sciences 

Humaines –
Bibliothéconomie 

Bibliothéconomie 

Management de 
l’information, de la 

documentation et des 
archives 

ABDELLILAH 
Abdelkader 

H 3 

SHS  مماصد الشرٌعة أصول الفمه الشرٌعة -العلوم اإلسالمٌة LAKHDARI Lakhdar H 5 

SHS  الفمه وأصوله الشرٌعة -العلوم اإلسالمٌة 
لضاٌا وعمود األحوال الشخصٌة فً الشرٌعة 

 والمانون
SAFI Habib H 5 

SHS العلوم اإلنسانٌة 
Sciences de 

l'Information et de la 
Communication 

 BERGANE Mohamed R 6 دراسات فً اإلعالم الجدٌد

SHS  تارٌخ تارٌخ-علوم إنسانٌة 
 العلم ومؤسساته فً بالد المغارب فً

 م(2482-22ه/98-22العصورالوسطى)
BOUBAYA Abdelkader R 4 

SHS  الفمه المالكً وأصوله الفمه وأصوله الشرٌعة -علوم إسالمٌة ZEKKOURAhcene R 5 
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SHS 
اللغة  –علوم إسالمٌة 

العربٌة والحضارة 
 اإلسالمٌة

 SMAIL Khaled H 3 اللغة والدراسات المرآنٌة اللغة والدراسات المرآنٌة

SM Chimie Catalyse,Zéolithe 

Synthèse de Matériaux 
Poreux. Application à la 

Réactivité et 
l’Environnement 

BENGUEDDACH 
Abdelkader 

R 4 

SM Chimie Chimie Verte 

1- Chimie verte et 
polymères (05 postes) 

2- Synthèse, catalyse et 
produits naturels (01 

postes) 

BELBACHIR 
Mohammed 

H 6 

SM Chimie 
Chimie Moléculaire et 

Environnement 

1- Chimie moléculaire (01 
postes) 

2- Environnement (02 
postes) 

SAIDISalimaElBESBES R 3 

SM Chimie 
Chimie Théorique et 

Macromolécules 

Réactivité Chimique (02 
postes) 

Dynamique des Phases 
Condensées (02 postes) 

Chimie Physique et 

Polymères (02 postes) 

BOUYACOUB Abdelatif H 6 

SM Physique Physique 
Nan physique des Lasers et 

Optoélectronique 
KADRI Abderrahmane R 3 

       

SNV 
Hydrobiologie 

Marines et 
Continentale 

Sciences de la Mer et du 
Littoral (SML) 

Biosurveillance marine (03 postes) 
Bioressources marines (03 postes) 

BOUTIBAZitouni H 6 

SNV 
Hydrobiologie 

Marines et 
Continentale 

Biochimie et biologie 
moléculaire 

Biotechnologie des organismes 
aquatiques 

BABA HAMED Mohamed 
Bey 

H 6 

SNV Sciences biologiques Microbiologie Appliquée 

1- Contrôle microbiologique et 
hygiène alimentaire (04 postes) 
2- Contrôle microbiologique des 

champignons nuisibles (moisissures 
phytothogènes) (02 postes) 

KIHALMebrouk H 6 

SNV 
Sciences 

biologiques 

Valorisations 

Biotechnologiques 
des Microorganismes 

pour un 
Développement 

Durable 

Valorisations 
Biotechnologiques des 

Microorganismes pour un 
Développement Durable 

BEKKI Abdelkader H 6 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
Biotechnologie 

Biotechnologie Bactérienne 
(02 postes) 

Biotechnologie des 
Champignons (02 postes) 

KARAM Nour-Eddine H 3 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
Biochimie appliquée BiotoxicologieExpérimentale KHAROUBI Omar R 4 

ST Physique Physique Matériaux et Environnement HAMOU Ahmed R 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université de Saida 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP Droit 
المانون الجنائً والعلوم 

 الجنائٌة
 NEGADIAbdelhafid H 3 الجنائً والعلوم الجنائٌةالمانون 

LLA اللغة العربٌة 
اللسانٌات وتعلٌمٌة اللغة 

 العربٌة

 (22اللسانٌات و تحلٌل الخطاب )منصبان 
 (22النحو العربً )منصٌان 

 (22تعلٌمٌة اللغات و الترجمة )منصبان 
HAKEMAmaria H 6 

LLA 
الدراسات اللغوٌة/ لسانٌات 

 الخطاب
 BELGANDOUZ Houari H 4 اللسانٌات العربٌة الوظٌفٌة اللسانٌات العربٌة الوظٌفٌة

LLA دراسات لغوٌة دراسات نحوٌة داللٌة دراسات لغوٌة Rouissat Mohamed H 4 

MI Mathématiques 

Analyse 

Stochastique et 

Statistique des 

Processus 

1- Probabilités (02 postes) 

2- Statistique (02 postes) 
GUENDOUZI Toufik H 4 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 

Méthodes 

Quantitatives 

Appliquées à la 
Gestion 

Méthodes Quantitatives 

Appliquées à la Gestion 
SOUAR Youcef R 3 

SEGC 
Sciences 

Economiques 
Gouvernance des 

Organisations 
Economie des Organisations BOUZIANE Othman R 3 
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SM Chimie 
Chimie 

Computationnelle 
Chimie Computationnelle RAHMOUNI Ali R 3 

SM Physique 
Physique de la 
Matière et du 

Rayonnement 

Physique des Matériaux  
(02 postes) 

Spectroscopie Moléculaire  
(01 poste) 

ELKEURTI Mohamed R 3 

       

SNV 
Sciences 

Biologiques 

Environnement et 
Gestion Durable 
des Ressources 

1- Production de 
l'Environnement (04 postes) 

2- Gestion Durable des 
Ressources (04 postes) 

LABANI 
Abderrahmane 

H 6 

SNV 
Sciences 

Biologiques 

Biochimie et 
Toxicologie 

Expérimentale 

Biochimie et Toxicologie 
Expérimentale 

SLIMANI Miloud H 6 

ST Génie Civil Génie Civil 

1-Structures et Géo-
Matériaux en Génie Civil 

 (03 postes) 
2- Réseaux et Ouvrages 
Hydrauliques (03 postes) 

YEGHNEM Réda H 6 

ST Télécommunications 
Technologie de 
Communication 

1- Traitement du Signal et 
Télécommunications  

(02 postes) 
2- Micro-ondes et 

Optoélectroniques pour les 

Systèmes de 
Télécommunications  

(02 postes) 

BOUAZZA Boubakar 
Seddik 

R 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université de Sidi Bel Abbes 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ARTS سنوغرافٌا فنون العرض سنوغرافٌا فنون العرض فنون درامٌة وسٌنمائٌة DRISGARGOUA H 10 

DSP Droit Droit Droit public comparé KARADJI Mustapha H 8 

DSP Droit Droit Droit pénal de l’entreprise BOUCENDA Abbes H 6 

DSP Droit Droit Droit privé fondamental BERREDANE Rachid H 6 

LLA ًاللغة واألدب العربً اللغة واألدب العرب 
ضوء الدراسات النمدٌة األدب الجزائري المدٌم فً 

 الحدٌثة والمعاصرة
FETHI Mohamed R 5 

LLE Langue Anglaise 
Didactique de la 
Langue Anglaise 

(DLA) 

1- Teaching / Learning 

languageskills(1 poste) 

2- Testing, Measurement, and 

Evaluation (1 poste) 
3- Introduction of new information, 

communication technologies ICTs 

(1 poste) 

4- Teacher Training /Education (1 

poste) 

5- Motivatingfactors in 

languageteaching/Learning 

 (1 poste) 

MELOUK Mohamed R 5 

LLE Langue Anglaise 
English 

DiscourseStudiesand 

AppliedLinguistics 

English DiscourseStudiesand 

AppliedLinguistics 

BOUHASSBENAISSI 
Fawzia 

H 5 

LLE Langue Française 
Didactique et Etudes 

Culturelles 

Francophones 

Opt 1:Didactique du F.L.E  

(1 poste) 

Opt 2:Sciences du langage 

 (1 poste) 
Opt 3:Didactique de la civilisation 

française (1 poste) 

MISSOURI Belabes R 3 

       

MI Informatique Informatique 
Réseaux et Sécurité de 

l’Information 
FARAOUN Kamel 

Mohamed 
R 4 

MI Mathématiques 

Statistique, 
Mathématiques 
Appliquées à 

l'Economie et à la 
Finance 

Statistique, Mathématiques 
Appliquées à l'Economie et à la 

Finance 

ATTOUCH Kadi 
Mohamed 

R 4 

MI Mathématiques 
Analyse des 

Equations aux 
Dérivées Partielles 

Analyse des Equations aux 
Dérivées Partielles 

BENAISSA Abbes H 3 

MI Mathématiques 
Equations 

Différentielleset 
Applications 

Opt 1:Analyse fonctionnelle 
(02 postes) 

Opt 2 :Biomathématique 

 (02 postes) 

OUAHABAbdelghani R 4 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
Sciences 

Commerciales 
Marketing-Management ATTOU Mohamed H 5 
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SEGC 
Sciences 

Commerciales 
Sciences 

Commerciales 
Finance et commerce 

international 
BENSAID Mohamed H 5 

SEGC Sciences de Gestion 
Economie des 
organisations 

Gouvernance des organisations OUNANE Boumediene R 3 

SEGC Sciences de Gestion Sciences de Gestion إدارة األعمال الدولٌة SAHRAOUI Benchiha H 5 

SEGC Sciences de Gestion Sciences de Gestion 
Sciences économiques-

Mangement 
EL HOUARI Djamel H 5 

SM Physique Physique 
Simulation en physique des 

matériaux 
KHACHAI Houari R 5 

SM Physique Physique 
Concepts théoriques et 

techniques de modélisation en 
sciences des matériaux 

CHAHEDAbbbes R 5 

       

SNV Biologie Biologie Biotoxicologie et Santé Public DEMMOUCHEAbbassia H 6 

SNV 
Sciences de 

l’environnement 
Sciences de 

l’Environnement 

Gestion, Valorisation des 
Ressources Naturelles et 
Développement Durable 

TOUMI-BENALI 
Fewzia 

H 4 

SNV 
Sciences de 

l’Environnement 

Biodiversité et 
Ecologie Végétale 

Méditerranéennes 

Opt 1 : Gestion conservatoire 
des espèces rares et des 

espèces menacées. (02 postes) 
Opt 2 : Menaces et 

perturbations des écosystèmes 
(02 postes) 

LATRECHE Ali R 4 

ST Electronique Electronique 
Matériaux Avancés pour 

Applications Photovoltaïques 
KEBBABZoubir R 5 

ST Electrotechnique Electrotechnique Systèmes d’énergie électrique BRAHAMIMostéfa H 5 

ST Electrotechnique Electrotechnique 

Opt 1 :Hautes tension  
(04 postes) 

Opt 2 : Compatibilité 
électromagnétique (02 postes) 

BENDAOUDAbdelber H 6 

ST Electrotechnique Electrotechnique Commande Electrique SEMMAHAbdelhafid R 6 

ST Génie Civil Génie Civil Structures BENYOUCEF Samir H 4 

ST Génie Mécanique Génie Mécanique 
Comportement Mécanique des 
Matériaux et des Structures 

BOUKHOULDA Farouk 
Benallal 

R 6 

ST Génie Mécanique Génie Mécanique Mécanique des Matériaux SERIER Boualem H 6 

ST Télécommunications Télécommunications Télécommunications DJEBBARI Ali H 6 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université de Tiaret 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP Droit ممنً بن عمار المدنٌةوالتجارٌةالعمود  العمود المدنٌةوالتجارٌة H 3 

DSP Droit علٌانبوزٌان المانون العام المانون العام H 3 

DSP Droit ًبوسماحةالشٌخ المانون البٌئً المانون البٌئ H 3 

LLA بوهادي عابد تعلٌمٌة اللغة العربٌة تعلٌمٌة اللغة العربٌة دراسات لغوٌة H 6 

LLA عرابً أحمد الدراسات اللغوٌة اللغوٌةالدراسات  دراسات لغوٌة R 6 

LLA زرولً عبدالمادر دراسات نمدٌة دراسات نمدٌة دراسات نمدٌة R 6 

SHS علم اإلجتماع 
األنثروبولوجٌة االجتماعٌة 

 والصحة النفسٌة
األنثروبولوجٌة االجتماعٌة والصحة 

 النفسٌة
 H 5 لرٌصات الزهرة

SM Physique Génie des Matériaux Génie des Matériaux Belarbi El Habib R 4 

SNV Biologie 
Adaptation et 

productivité des 
plantes cultivées 

Adaptation et 
productivité des 
plantes cultivées 

MederbalKhalladi R 6 

SNV 
Sciences 

biologiques 

Biologie de la 
Conservation et 
développement 

durable 

Biologie de la 
Conservation et 
développement 

durable 

Bounaceur Farid H 6 

ST Electrotechnique Génie Electrique Génie Electrique MIMOUNIAbdenbi R 5 

ST Génie Mécanique 
Modélisations des 
matériaux et des 

structures 

1- Construction 

Mécanique (04 postes) 
2- Matériaux et des 

structures en Génie Civil 

(00 poste) 

Dr. BOUZIDANE 
Ahmed 

R 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université de Tlemcen 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ARTS دراسات مسرحٌة دراسات مسرحٌة 
 2مسرح مغاربً ) -فروع  3النمد المسرحً 

نمد -مناصب( 2اخراج مسرحً )-مناصب( 
 مناصب( 2مسرحً ) 

TARCHAOUI Belhadj H 6 
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DSP Droit Droit Public 
 مناصب( 24المانون العام )

 مناصب( 23المانون العام االلتصادي )
 مناصب( 23المانون الدولً العام )

BEDRANMorad R 10 

DSP Droit Droit Privé Droit des Affaires TCHOUAR Djilali H 4 

DSP Droit 
Droit de la 

Concurrence et de la 
Consommation 

Droit de la Concurrence et de 
la Consommation 

BEMMERZOUK 
Abdelkader 

R 4 

DSP Droit Droit des Affaires Droit privé BOUAZZADiden H 4 

DSP Droit 
Droit Maritime et des 

transports 
Droit maritime et des 

transports 
BENAMAR Mohammed R 8 

LLA 
األدب الحدٌث 

 والمعاصر
 LARABILakhder H 6 األدب العربً الحدٌث والمعاصر األدب العربً الحدٌث والمعاصر

LLA اللسانٌات التطبٌمٌة اللسانٌات التطبٌمٌة الدراسات اللغوٌة GHITRI Sidi Mohamed H 5 

LLA دراسات أدبٌة 
األدب الجزائري الحدٌث 

 والمعاصر
 MELIANI Mohammed H 5 األدب الجزائري الحدٌث والمعاصر

LLA اللسانٌات وتعلٌمٌة اللغة اللسانٌات وتعلٌمٌة اللغة دراسات لغوٌة KHALDI Hichem H 5 

LLA دراسات لغوٌة 
الصوتٌات العربٌة ومستوٌات 

 الدرس اللغوي
 الصوتٌات العربٌة ومستوٌات الدرس اللغوي

WALI DADA 
Abdelhakim 

H 5 

LLA النمد األدبً الحدٌث والمعاصر النمد األدبً الحدٌث والمعاصر دراسات نمدٌة BENAZZA Abdelkader H 6 
       

LLE 
Langue 
Anglaise 

LiteraryStudies: 
Literature and 

Language 

Option 1 : Literature and 
language use (03 postes)- 

Option2 : 

Teachinglanguagethroughliteratu

re (01 poste) 

SERIRMORTADIlhem R 4 

LLE 
Langue 
Anglaise 

English Language 
and Education 

Option 1 : ESP (04 postes) 

Option 2 : Discoursestudies (01 

poste) 

Option 3 : Language, society and 

development (01 poste) 

HAMZAOUI – 
ELACHACHI Hafida 

R 6 

LLE 
Langue 

Française 

Langues, Discours et 
Enseignement au 

Maghreb 

Langues, Discours et 
Enseignement au Maghreb 

ALI-BENCHERIF 
Mohammed Zakaria 

R 6 

MI Informatique 
Réseaux et Systèmes 

Distribués (RSD) 

Réseaux et Systèmes 
Distribués (RSD) (05 postes) 

Réseaux et Services  
(02 postes) 

LEHSAINI Mohamed R 7 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 

Ingénierie 
Economique et 

Entreprise 

Ingénierie Economique et 
Entreprise 

MALIKI Samir Baha-
Eddine 

H 4 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
Econométrie 
Financière 

Finance BOUTELDJA Abdelnacer H 6 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
Banques et 
Assurances 

Banques et Assurances 
TAOULI Mustapha 

Kamel 
H 6 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

Management et 
Gouvernance 

d’entreprise (M.G.E) 

Management et Gouvernance 
d’Entreprise (M.G.E) 

DJENNAS Mustapha H 6 

SEGC 
Sciences 

Economiques 

Economies Publique 

et Sociale 

Economies Publique et 

Sociale 
TOUIL Ahmed H 4 

       

SEGC 
Sciences 

Economiques 
Analyse Economique 
du Développement 

Analyse Economique du 
Développement 

BOUNOUAChaib R 4 

SEGC 
Sciences 

Economiques 
Economie Appliquée Economie Appliquée BETTAHAR Samir H 4 

SHS التفسٌر والدراسات المرآنٌة العلوم اإلسالمٌة 
 (22)منصبان فرع: التفسٌر 

 (22فرع: الدراسات المرانٌة )منصبان 
KHELIFICHIKH H 4 

SHS 
-العلوم اإلسالمٌة 

 -الشرٌعة
 GUENDOUZMahi H 4 الفمه اإلسالمً وأصوله الفمه اإلسالمً وأصوله

SHS الفلسفة 
الفلسفة والتشكٌالت الثمافٌة 

 أبنٌة وممارسات -المعاصرة
أبنٌة  -المعاصرةالفلسفة والتشّكالت الثمافٌة 
 وممارسات

 H 4 مونٌس بخضرة

SHS الفلسفة والتصوف الفلسفة والتصوف الفلسفة BOUDOUMA Abdelkader R 6 

SHS أنثروبولوجٌا أنثروبولوجٌا أنثروبولوجٌا SAIDI Mohamed R 6 

SHS تحمٌك المخطوطات تحمٌك المخطوطات تارٌخ ZERRIOUHAbdelhak H 4 

SHS التنمٌة البشرٌة التنمٌة البشرٌة علم االجتماع BACHIR Mohamed R 4 

SHS علم النفس االٌجابً وجودة الحٌاة علم النفس االٌجابً وجودة الحٌاة علم النفس BECHLAGHEM Yahia R 5 

SHS  التارٌخ الحضاري للمغرب األوسط التارٌخ الحضاري للمغرب األوسط تارٌخ -علوم إنسانٌة BEN DAOUD Naseddine H 5 

SM Chimie 
Catalyse et Chimie 

Verte 

Option 1 : Catalyse 
 (03 postes) 

Option 2 : Organique 

 (00  postes) 

CHOUKCHOU-BRAHAM 
Noureddine 

H 4 

       

SM Chimie   
Chimie Inorganique et 

Environnement 
MOKHTARI Malika H 4 

SM Chimie   
Chimie Bio-organique et 

Thérapeutique 
Joseph 

KAJIMAMULENGI 
H 3 
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SM Chimie 
Chimie Physique et 
Analytique (FDCPA) 

Option 1 : Chimie physique 
(02 postes) 

Option 2 : Analytique  
(04 postes) 

DAHMANIBenamar R 6 

SM Physique 
Energies 

Renouvelables 

Option 1 : Matériaux et 
systèmes photovoltaïques 

(02 postes) 
Option 2 : Matériaux et 

systèmes Photothermiques 
(02 postes) 

Option 3 : Modélisation et 
simulation des systèmes 
énergétiques (02 postes) 

BENYOUCEF 
Boumédiène 

R 6 

SNV Biologie 
Physiologie et 
Biochimie de la 

Nutrition 

Physiologie et Biochimie de 
la Nutrition 

MERZOUK Hafida H 4 

SNV Biologie 
Immunologie 

Appliquée 
Immunologie Appliquée ARIBI Mourad H 4 

SNV Biologie 
Microbiologie 

Appliquée 
Option : Maitrise du 

Développement Microbien 
HASSAINE Hafida R 4 

SNV 
Science 

biologique 
Ecologie Végétaleet 

Environnement 

Option 1 : Ecologie végétale 
et environnement (2 postes) 
Option 2 : Ecologie, Gestion 

et Conservation  de la 
Biodiversité (1 poste) 

Option 3 : Ecologie (1 poste) 

STAMBOULI Née 
Meziane Hassiba 

H 4 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
  Nutrition et Santé BEKHECHIChahrazed H 4 

       

ST 
Génie 

Biomédical 
Génie Biomédical 

Option 1 : Télémédecine  
(02 postes) 

Option 2 : Imagerie Médicale 
(02 postes) 

Option 3 : Informatique 
Biomédicale (02 postes) 

Option 4 : Instrumentation 
Biomédicale (02 postes) 

BESSAIDAbdelhafid H 8 

ST Génie Civil 
Eau et Ouvrages 

dans leur 
Environnement 

Option 1 : Eau et 
environnement (01 poste) 

Option 2 : Matériaux   
(01 poste) 

Option 3 : Géotechnique 
 (02 poste) 

Option 4 : Structures  
(02 poste) 

ABOU-BEKR Nabil H 6 

ST 
Génie 

Mécanique 

Réhabilitation et 
Fiabilité des 
Structures et 
Equipements 
mécaniques 

Réhabilitation et Fiabilité des 
Structures et Equipements 

mécaniques 
KERBOUA Bachir H 4 

ST 
Génie 

Mécanique 
Génie Mécanique 

Energétique et Thermique 
Appliquée 

KORTI Abdel Illah Nabil H 4 

ST HYDRAULIQUE 
Technologies des 
sciences de l’eau 

Option 1 : Technologie de 
Traitement des eaux (T.T.E) 

(02 postes) 
Option 2 : Eau Sol et 

Aménagements (E.S.A)  
(02 postes) 

Chiboub Fellah 
Abdelghani 

R 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

U S T O 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

MI Informatique Informatique Informatique CHOUARFIA Abdallah H 6 

MI Informatique Informatique Génie Informatique BENDELLA Fatima H 4 

SM Physique 
Energétique - 

Energies 
Renouvelables 

Matériaux photovoltaïques 

 (02 postes) 

Systèmes photovoltaïques  
(02 postes) 

BELASRI Ahmed H 4 

SM Physique 
Physique 

Energétique 
Physique des matériaux et 

des Fluides 
ALLA Houcine H 4 

SM Physique Génie Physique Physique Théorique BOUAMRANE Rachid H 3 

ST Architecture Architecture Architecture et Partimoine SALEM ZINAISouria H 4 
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ST Automatique Automatique Automatique 
BOUHAMIDA 

Mohamed 
H 3 

ST Automatique Automatique Mécatronique OMARIAbdelhafid R 3 

ST Chimie 
Génie des 
Procédés 

Génie des Porcédés: 
Ingénierie Biomoléculaire 

BELKADI Mohamed R 4 

ST Electronique Electronique 
Electronique Biomédicale et 

Systèmes Embarqués 
OUSLIM Mohamed R 3 

ST Electrotechnique Electrotechnique 
Electronique de Puissance et 

Systèmes Electriques 
BOURAHLA  
Mohammed 

R 3 

ST Electrotechnique Electrotechnique 
Commande et Diagnostic des 

Entrainements Electriques 
BENDIABDELLAHAze

ddine 
H 6 

       

ST Electrotechnique Electrotechnique 
Ingénierie des Plasmas et 

Décharges 
BELARBI Ahmed 

Wahid 
R 5 

ST Génie Civil Génie Civil 
Matériaux et Concerption des 

Structures 
KERDAL Djamel El 

Ddine 
H 4 

ST Génie Maritime 
Architecture et 

onstruction 
Navale 

Architecture et Construction 
Navale 

SEREIRZouaoui H 4 

ST Génie Mécanique 
Génie 

Mécanique 
Structures Mécaniques BOUTCHICHA Djilali R 4 

ST Génie Mécanique 
Sciences de 

l'Aéronautique 

1- Sciences de 
l'Aéronautique 
 (02 postes) 

2- Productique et fiabilité des 
structures aéronautiques  

(02 postes) 

MEFTAH Sidi 
Mohamed Amine 

R 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Centre Universitaire de Tissemsilt 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

LLA 
دراسات 

 أدبٌة+دراساتنمدٌة
 Mersi Rachid H 5 األدب العربً المدٌم ونمده األدب العربً المدٌم ونمده

LLA دراسات لغوٌة دراسات لغوٌة دراسات لغوٌة 
BENFRIHA 

Djilali 
H 5 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Centre Universitaire de Relizane 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

LLA اللسانٌاتالعربٌة الممارنة اللسانٌاتالعربٌة الممارنة الدراسات اللغوٌة BRAHIMI Boudaoud H 8 

LLA تعلٌمٌة اللغة تعلٌمٌة اللغة الدراسات اللغوٌة MEFLAHBenabdellah H 8 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Centre Universitaire de Naama 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

LLA اللسانٌات وتعلٌمٌة اللغة العربٌة اللسانٌات وتعلٌمٌة اللغة العربٌة دراسات لغوٌة DJELAILI Ahmed H 8 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université d’Oran 2 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP Droit 
Droit de 

l’entreprise 
Droit de l’entreprise Salah Mohamed R 4 

DSP Droit 
Droit public 
économique 

1°)-Droit fiscal (2 postes) 
2°)-Droit de la régulation 
économique (2postes) 

3°)-Droit de 
l’environnement et 

investissement (1postes) 

YellesChaouche R 5 

DSP Droit Sciences pénales Sciences pénales 
MEROUANE 

Mohamed 
R 4 

DSP Droit  زهــدور سهلً المـــانون اإلجــرائً اإلجــرائًالمـــانون R 5 
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DSP Droit 

Droit comparé des 
contrats et droit 

de la 
consommation 

1°)-Droit des contrats 
(2postes) 

2°)-Droit de la 
consommation (2postes) 

3°)-Droit comparé des 
contrats (2postes) 

Naceur Fatiha H 6 

DSP 
العلوم السٌاسٌة و 
 العاللات الدولٌة

اإلدارة العامة والتنمٌة 
 المحلٌة

 H 3 صافو دمحم اإلدارة العامة والتنمٌة المحلٌة

DSP 
العلوم السٌاسٌة والعاللات 

 الدولٌة
العاللات الدولٌة واألمن 

 الدولً
 R 4 بوسماحة نصر الدٌن العاللات الدولٌة واألمن الدولً

DSP العربً شحط عبد المادر المانون الجنائً المعمك المانون الجنائً المعمك المانون العام H 6 

LLE Allemand 

Etudes 
Germaniques : 
Didactique de 

l’Allemand 

1°)-Histoire de la 
Linguistique (3postes) 

2°)-Didactique de 
l’Allemand (3postes) 

3°)-Etudes Germaniques 
(3postes) 

Lachachi Djamel 
Eddine 

H 9 

       

LLE Espagnol 
LANGUES, 

USAGES ET 
CULTURES 

1)-Linguistique (2postes) 
2)-Littérature (2postes) 
3)-Civilisation (0postes) 

MOUSSAOUIMériem R 4 

LLE Langue Française Français 

1)-Sciences du langage en 
contexte francophone 

(3postes) 
2)-Discours littéraires en 

contexte francophone 
(3postes) 

3)-Didactique du français 
(3postes) 

ChialiLalaoui Fatima 
zohra 

H 9 

LLE Langue Française 

Littérature et 
création 

langagière : 
perspectives 

pluridisciplinaires 

1)-Sciences des textes 
littéraires (2postes) 

2)-Sciences du langage 
(2postes) 

3)-Didactique : Didactique 
de la littérature et de la 

langue française (2postes) 

GRINE MEDJAD 
Fatima 

H 6 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
Gestion & Marketing 

RH (GMRH) 
Gestion & Marketing RH 

(GMRH) 
AssyaKHIAT R 3 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

Stratégies 
Marketing et 

Développement 
Concurrentiel des 

Firmes 

1)-Stratégies marketing 
industrielles (3postes) 

2)-Stratégies marketing de 
service (3postes) 

REGUIEGISSAAD 
Driss 

H 6 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

Management et 
Stratégies des 

Entreprises (MSE) 

Management et Stratégies 
des Entreprises (MSE) 

Houari BENCHIKH H 3 

       

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

Systèmes 
comptables, 
finance et 

gouvernance 

Systèmes comptables, 
finance et gouvernance 

BELKHARROUBI 
Houcine 

H 6 

SEGC 
sciences de 

gestion 

Management et 
politiques 
publiques 

Management et politiques 
publiques 

ZATLA Najat R 3 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 
Economie 
appliquée 

Economie appliquée 
AIT HABOUCHE-

MIHOUBOUAHIBA 
R 6 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

Gouvernance des 
organisations et 

management des 
ressources 
humaines 

Gouvernance des 
organisations et 

management des 
ressources humaines 

Tahar Laradj H 3 

SEGC 
Sciences 

Economiques 

Finance et 
Commerce 

International 

Finance et Commerce 
International 

DERBAL Abdelkader R 3 

SEGC 
Sciences 

économiques 

Economie 
Monétaire et 
Financière 

Economie Monétaire et 
Financière 

BOULENOUAR 
Bachir 

R 3 

SHS Démographie 
DEMOGRAPHIE 

SOCIALE ET 
ECONOMIQUE 

DEMOGRAPHIE SOCIALE 
ET ECONOMIQUE 

DELENDAAissa R 3 

SHS بوسٌف لٌلى فلسفة ٌونانٌة فلسفة ٌونانٌة الفلسفة H 4 

SHS الفلسفة 
فلسفة الفن، التراث والمهن 

 الثمافٌة
منصب(،الوسٌط الثمافً 3فلسفة الفن)

 منصب(3المعاصر)
 R 6 زاوي الحسٌن

SHS دراس شهرزاد المنطك وفلسفة العلوم الفلسفة الفلسفة R 3 
       

SHS علم النفس علم النفس 

المنظمات و تسٌٌر الموارد البشرٌة 
 منصب(2)

البشرٌة و تطوٌرالمنظمات التنمٌة 
 منصب(2)

 H 4 مزٌان دمحم
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SHS علم النفس 
DEMOGRAPHIE 

SOCIALE ET 
ECONOMIQUE 

 H 6 هاشمً أحمد علم النّفً األسري

SHS علم النفس 
Psychologie du 

travail et ergonomie مباركً بوحفص علم النفس العمل واألرغونومٌا R 3 

SHS منصوري عبد الحك اإلرشاد و التوجٌه التوجٌهاإلرشاد و  علوم التربٌة R 4 

ST Electromécanique Électromécanique Électromécanique NOUREDDINE Rachid H 3 

ST Génie Mécanique 

Thermique et 
mécanique des 

machines 
Industrielles 

Thermique et mécanique 
des machines Industrielles 

DELLIL Ahmed 
Zineddine 

R 5 

ST 
Sécurité 

industrielle et 
environnement 

Ingénierie de la 
sécurité des 
procédés et 

d’environnement 

1)-Génie de la sécurité des 
procédés (3postes) 
2)-Catalyse pour la 

dépollution de 
l’environnement (1postes) 

LounisZoubida R 4 

STU 
géographie et de 
l’aménagement 

du territoire 
Villes et territoires Villes et territoires 

MAACHOU Hadj 
Mohammed 

R 3 

STU Géologie 

Climat - 
Ressources en 

Eau - 
Environnement 

1)-Climatologie, 
changement climatique et 

adaptation (2 postes) 
2)-Hydrogéologie & 

Environnement (2 postes) 

HASSANI Moulay 
Idriss 

H 4 

       

STU 
Sciences de la 

Terre 
Géosciences 

1)-Géologie sédimentaire 
(2 postes) 

2)-Pétrologie, Géochimie et 
Géodynamique de la 

Lithosphère (1 postes) 
3)-Risques naturels, 

Risques géologiques et 
Gestion ( 1 postes) 

MANSOUR 
Bouhameur 

R 4 

LLE Langue Anglaise 

Linguistique et 
Contact de 
Langues en 

Algérie 

1)-Linguistique et Contact 
de Langues en Algérie 

(3postes) 
2°)-Linguistique et 

Sociolinguistique (3postes) 
3°)-Planification et 

Aménagement Linguistique 
en Algérie (3postes) 

Benhattab 
Abdelkader Lotfi 

H 9 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

ENP d’Oran 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST Automatique Automatique Automatique MANSOURI Abdellah H 3 

ST Electronique 
Electronique des 

Systèmes 
Embarqués 

Ingénierie des 
Composants et 

Circuits Electroniques 
SAIDANE Abdelkader H 4 

ST Electronique 
Electronique et 

Commande 
industrielle 

1- Electronique des 
systèmes embarqués 
(02 postes) 
2- Supervision et 
diagnostic des 
systèmes (02 postes) 
3- Commande des 
processus industriels 
 (02 postes) 

ZERIKAT Mokhtar H 3 

ST Electrotechnique Electrotechnique Système Electriques KHIAT Mounir H 4 

ST 
Génie des 
procédés 

Ingénierie des eaux 
non conventionnelles 

Gestion du Risque 
Accidentel en Milieux 

Industriel et Marin 
BOUABDESSELAMHassiba H 3 

ST Génie Mécanique Génie Mécanique 

1- Productique 
Mécanique (02 postes) 

2- Systèmes 
énergétiques (02 

postes) 

MADANI Yssaad Habib H 3 

Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université de Constantine 1 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST 
Télé-

communications 
Dispositifs et systémes 
de Télécommunications 

Dispositifs et systèmes de 
Télécommunications 

Option 1 : Dispositifs et 
systèmes de 

Télécommunications 

BENSLAMA Malek H 4 
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Génie civil 
Option : Matériaux 
Option :Structures 

Option : Géotechniques 

Comportement des sols, 
structureset matériaux -

Option1 : Matériaux  

(2 postes) -Option2 : 
Structures  

(2 postes) -Option3 : 
Géotechniques (2 postes) 

GUETTICHE 
Mohamed Nacer 

H 6 

Génie biomédical 
Procédés et dispositifs 

pour le biomedical 
Procédés et dispositifs pour 

le biomédical 
BOUCHEMAT 

Touraya 
H 4 

Ingénieries des 
transports 

Option 1 : Ingénieries 
des transports - Option 

2 : Transports et 
distribution des 

hydrocarbures - Option 
3 : Traction électrique 

Génie des transports 

BOUKEBBAB 
Salim 

H 6 

Option 1 : ingénieries des 
transports (4 postes) - 
Option 2 : transports et 

distribution des 
hydrocarbures (1 postes) - 

Option 3 : traction 
électrique (1 postes) 

Automatique 
Automatique et 

traitement du signal 
Automatique et traitement 

du signal 
MANSOURI 

Noura 
H 4 

SNV 

Sciences 
Biologiques 

Biotechnologie 

Sciences alimentaires et 
biotechnologie Option1 : 

Biotechnologie alimentaires 
(2 postes) - Option 2 : 

Ressources naturelles (3 
postes) 

BARKAT Malika H 5 

Sciences 
Biologiques 

Ecologie et 
environnement 

Pollution, écotoxicologie et 
biomonitoring 

AFRI-
MEHENNAOUI 
Fatima-zohra 

H 3 

       

STU-ST Urbanisme 
Urbanisme:Faits 

Urbains et Dynamique 
des Villes 

Urbanisme:Faits Urbains et 
dynamique des villes 

BENABBASKagho
uche Samia 

R 10 

Option1:urbanisation et 
dynamiques urbaines 

 (2 postes) 

Option2:Environnement et 
développement durable 

 (3 postes) 

Option3:Villeet patrimoine 
(3 postes)                                        

Option4:Habitat et l'habité 
(2 postes) 

SM 
Chimie 

inorganique 
ChimieInorganique ChimieInorganique 

CHEROUANAAou
etef 

H 3 

DSP 

Droit 
Droit Privé: Sciences 

Criminelles 
Droit pénal et sciences 

criminelles 
TACHOURAbdelh

afid 
R 3 

Droit 
Droit Public: Droit 

Economique 
Droit économique MOUSSA Zahia R 3 

SM 

Sciences de 
matériaux 

Sciences de Matériaux 
Sciences de matériaux                                                   
option1:Sciences de 

matériaux 

KEGHOUCHENass
ira 

R 3 

Physique 
Physique Fondamentale 

et applications 
Physique fondamentale et 

applications 
MEBARKINourddi

ne 
R 3 

Chimie Chimie Théorique 
Chimie théorique et 

modélisation moléculaire de 
système complexes 

BELKHIRI Lotfi R 3 

SNV 
Sciences 

biologiques 
Physio toxicologie 

cellulaire 
Physio toxicologie cellulaire LALAOUIKorrichi H 4 

       

ST 

Télécommunication 

(ex électronique) 
Signaux et Systèmes 
de Télécommunication 

Signaux et Systèmes de 
Télécommunication 

LAROUSSI Toufik R 4 

Génie civil Génie Civil 
Performance et Durabilité 

des Constructions 
LASSOUED 

Rachid 
R 4 

Electrotechnique Electrotechnique 

Contrôle et Diagnostic de la 
Conversion de l'Energie 

Electrique 
Option1 : Diagnostic et 

sureté de fonctionnement 
des entrainements 

électrique (3postes)                                      
Option 2 : Contrôle de la 

qualité de la conversion de 
l'énergie électrique 

 (3 postes) 

KHEZZAR 
Abdelmalek 

R 6 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université de Constantine 2 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

MI Informatique 

Systèmes et 
Applications 

Informatiques Répartis 

Systèmes et Applications 
Informatiques Répartis 

Option1 : Génie logiciel avancé 
(4 postes) - Option 2 : 
Systèmes d'information 

avancés (4 postes) 

FAIZABelala H 8 

Vie Artificielle et 
Systèmes Répartis 

Vie artificielle et systèmes 
répartis                                     

option1 : Vie artificielle  
(4 postes)    

ption2: systèmes répartis  
(4 postes) 

SAIDOUNI 
Djamel Eddine 

H 8 

SHS 

 الفلسفة الفلسفة
فلسفة العلوم والمٌم فً الفلسفة الغربٌة 

 المعاصرة
 H 4 جمال حمود

Sciences 
sociales 

Psychologie 

Psychologie du travail et des 
organisations:Comportements 

organisationnels et 
management des organisations                                                                  
Option1:Psychologie du travail 

et des organisations  
(3 postes)  

-Option2:Psychologie du travail 
et management des 

organisations (3 postes) 

LAYEB Rabah R 6 

Sciences 
sociales 

Psychologie Psychologie scolaire ROUAGAbla H 5 

 R 4 عبد العزٌز بوودن التخطٌط الحضري العلوم االجتماعٌة العلوم االجتماعٌة

 R 3 فاطمة الزهراء لشً وحضارةالمغارب الحدٌث:تارٌخ  تارٌخ حدٌث تارٌخ

 تارٌخ مغرب اوسط تارٌخ
تارٌخ المغرب االوسط االلتصادي فً العصر 

 الوسٌط
 R 4 بوبة مجانً

SEGC 
Science 

Economiques 
Science Economiques Science Economiques 

ABDELAZIZ 
Cherabi 

H 8 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université de Constantine 3 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST 

Architecture Architecture 

Architecture et 
Environnement Bâti  
Option 1 : Ville et 

environnement durables 
(6 postes) 

 - Option2:Patrimoine 
(architectural, urbain et 
paysager (6 postes) - 

Option3:Projet architectural 
et nouvelles technologies  

(6 postes) 

BELABED 
Sahraoui Badia 

H 18 

Génie des 
procédés 

Génie 
chimique 

Génie des Procédés Appliqué                          
Option1 : Génie chimique 

 (2 postes)  
-Option2:Génie de 

l'environnement (1 poste) 
 -   Option3:Génie 

pharmaceutique (1 poste) 

OUTILINawel H 4 

STU 
Gestion des 
techniques 
urbaines 

Gestion des 
techniques 
urbaines 

Gestion, Mobilité et 
Transport Urbain 

NEZZALSalima H 6 

DSP 

 R 3 رٌاض بورٌش السلطة السٌاسٌة والحوكمة المحلٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة
 الدراسات االستراتٌجٌةواالمنٌة

 R 3 عبد الكرٌم كٌبش
 : العاللات الدولٌة2فرع

SHS  فضٌل دلٌو اعالم واتصال اعالم واتصال انسانٌةعلوم R 6 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Bourdj Bou Arréridj 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC Sciences de Gestion Sciences de Gestion 

Management et Economie 
Appliquée                                        

Option1: Management 
 (3 postes)   BERKANE Youcef H 6 

Option2 : Economie Appliquée 
(3 postes) 

SNV Sciences biologiques Biochimie 
Biochimie                                                              

Option1:Caractérisation et 
Valorisation des Biomolécules 

BOUMERFEG 

Sabah 
H 5 

ST Télécommunications Télécommunications 

Architectures Innovantes pour 
les Télécommunications                    

Option1:Traitement de signal 
(4 postes)        

Option2:Electronique de 
Télécommunications (4 postes)        

Option3:Réseaux des 
Télécommunications (4 postes) 

ROUABAH Khaled H 12 

LLA رابح بن خوٌة النمد والدراسات االدبٌة دراسات نمدٌة دراسات نمدٌة H 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université El-Amir Abdelkader des Sciences Islamiques -Constantine 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SHS 

 H 3 مفٌدة بلهامل دعوة وثمافة اسالمٌة دعوة وثمافة اسالمٌة علوم اسالمٌةاصول الدٌن

 H 3 احمد عبدلً صحافة صخافة علوم انسانٌة

 H 3 اسعٌدعلٌوان عمٌدة عمٌدة علوم اسالمٌةاصول الدٌن

 تارٌخ-انسانٌةعلوم 
تارٌخ الجزائر الحدٌث 

 والمعاصر
 H 3 نور الدٌن ثنٌو تارٌخ الجزائر الحدٌث والمعاصر

 H 3 عبد الرحمن معاشً التفسٌر وعلوم المران التفسٌر وعلوم المران علوم اسالمٌةاصول الدٌن

 تارٌخ-علوم انسانٌة
تارٌخ المغرب االوسط 

 وحضارته فً العصر الوسٌط

تارٌخ المغرب االوسط وحضارته فً 
 العصر الوسٌط                       

: السلطة والمجتمع فً بالد 2فرع
المغرب االوسطخالل)العصر الوسٌط( 

:تارٌخ بالد المغرب 2مناصب( فرع 3)
السٌاسً والحضاري فً العصر الوسٌط 

 مناصب( 3)

 H 6 ٌوسف عابد

 H 3 مختار نصٌرة الحدٌث وعلومه وعلومهالحدٌث  علوم اسالمٌةاصول الدٌن

 الشرٌعة -علوم اسالمٌة
السٌاسة الشرعٌة والعاللات 

 الدولٌة المعاصرة
السٌاسة الشرعٌة والعاللات الدولٌة 

 المعاصرة
 H 3 عبد الحك مٌحً

 H 3 مسعود حاٌفً ممارنة االدٌان ممارنة االدٌان علوم اسالمٌةاصول الدٌن

 الشرٌعة-علوم اسالمٌة 
دراسات معاصرة فً الفمه 

 واالصول
 H 5 بوبكر بعداش دراسات معاصرة فً الفمه واالصول

 H 3 زهرة بن عبد المادر حموق االنسان حموق النسان الشرٌعة-علوم اسالمٌة 

LLA دراسات لغوٌة 
علوم اللسان العربً واللسانٌات 

 الحدٌثة
 H 3 الناصر بن طناش عبد علوم اللسان العربً واللسانٌات الحدٌثة

SEGC السعٌد دراجً التصاد اسالمً التصاد اسالمً علوم التصادٌة H 3 

SHS 

 R 3 علٌوات ٌالوتة الشرٌعة ولانون الشرٌعة والمانون الشرٌعة -علوم اسالمٌة

لغة عربٌة -علوم اسالمٌة 
 وحضارة اسالمٌة

اللغة العربٌة والدراسات 
 المرآنٌة

 R 3 دهبٌةبوروٌس والدراسات المرآنٌةاللغة العربٌة 

 R 3 كمال العرفً المعامالت المالٌة المعاصرة المعامالت المالٌة المعاصرة الشرٌعة -علوم اسالمٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Annaba 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SNV 

Sciences 
biologiques 

Microbiologie 
Microbiologie environnementale et 

sanitaire 
BRANES Zidane H 3 

Hydrobiologie 
marine et 

continentale 

Biologie et 
écologie marine et 

continentale 

Sciences de la mer CHAOUI Lamya H 3 

Biologie et 

physiologie 

Végétale 

Biologie et 

physiologie Végétale 
Phytoressources et Environnement BOUGHEDIRI Larbi H 3 

Sciences 
biologiques 

Toxicologie Toxicologie environnementale SBARTAIHana H 4 
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SM 

Physique Physique Matériaux et composants (MPC) DOGHMANEAbdellaziz H 3 

Chimie 

Chimie organique 
fine 

Chimie analytique 
et environnement 

Catalyse asymétrique  

et chimie durable,Chimie analytique 

et environnement 

ZOUIOUECHEAribi 
Louisa 

H 3 

DELIMI Rachid H 5 

MI Informatique Informatique 
Ingénierie des systèmes complexes 

(ISC) 
MESLATI Djamel H 5 

       

ST 

Mines 
Construction des 

mines 
Conception des Ouvrages 

souterrains 
HAFSAOUI Abdellah H 4 

Mise en forme 
des matériaux 

Mise en forme des 
matériaux 

Mise en forme des matériaux 
LEMMOOUI 
Abdennacer 

H 6 

Electromécanique Electromécanique Electromécanique 
BENRETEM 

Abdelouahab 
H 4 

Génie des 
procédés 

Génie des 
procédés 

Génie des procédés chimiques et 

biotechnologiques 
ISMAIL Fadhel H 6 

Electronique Electronique 

Traitement des Images et Signaux 

Biomédicaux 2 Options 
Option 1: Traitement du Signal et de 

l'image pour la Biométrie Option 2: 

Instrumentation et traitement de 

l'information Biomédicale 

BENNACERLayachi H 4 

Electrotechnique Electrotechnique 
Energies renouvelables et systèmes 

de stockages 
OMEIRI Amar H 3 

Génie mécanique Génie mécanique 

Génie mécanique 3 Options Option 1 

: Productique Mécanique (PM)  

Option 2: Matériaux Maintenance et 

Fiabilité (2MF) Option 3:Energétique 

BOUCHELAGHEM 
Abdelaziz Mahmoud 

H 10 

STU Géologie Géologie 

Géologie 2 Options 

Option 1:Géochimie et Dynamique 

du Globe 

Option 2: Géodynamique et 

ressources naturelles 

LAOUAR Rabah H 6 

       

LLE Langue anglaise Anglais 

Littératures et Civilisations 

Anglophones                                   

Option1 : Littératures anglophones 

(5 postes) - Option2 : Civilisations 

anglophones (5 postes) 

BENDJEDDOU 
Mohamed Yazid 

H 10 

Langues Appliquées 

(Appliedlanguagestudies) 
GRINE Nadia H 6 

SHS فرٌحة دمحم كرٌم وتنمٌة الموارد البشرٌة فً المنظماتادارة  علم االجتماع علم االجتماع H 5 

DSP 
 H 3 عبد النور ناجً ادارة حكومٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة

 H 6 دمحم الصغٌر بعاي دكتوراه لانون المرفك العام حموق حموق

MI 

Mathématiques Mathématiques 
EquationsDifférentielles et 

Applications 
REBBANIFaouzia R 3 

Informatique Informatique 

Sciences et Technologies de 

l'Information et de la 

Communication 
SERIDIHassina R 3 

SystèmesInformatiquesOption1: 

réseaux et sécurité informatique RSI 

- Option2:Reconnaissances  

des formes et intelligence 

informatique RFIA - 

Option3:Traitement d'image  

et vision artificielle TIVA                                                      

Option4: Ingénierie des 
connaissances IC 

NASSIRAGhoualmi-
Zine 

R 4 

Informatique Embarquée  

et Mobilité(IEM) 
DIB Lynda R 4 

Mathématiques 

Mathématiques 

Modélisation Mathématique  

3 Options 

Option 1:Fonctions Spéciales Calcul 

Scientifique et Géométrie 

Option 2: Probabilités et Statistique 

Option 3: Actuariat 

BOUTABIAHacéne R 6 

Mathématiques 
appliquées 

Mathématiques appliquées MAKHLOUF Ammar R 4 
       

SNV 

Sciences 
Biologiques 

Protection, 
Conservation                             

et Valorisation des 
Ressources 
Naturelles 

Protection, Conservation                      

et Valorisation des Ressources 

Naturelles 
LAIFA Aziz R 2 

Ecologie 
et 

Environnement 

Biodiversité, 
Evolution Biodiversité, EvolutionetEcologie de 

la Santé 
BOUSLAMAZihad R 4 

et Ecologie de la 
Santé 
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Sciences 
Biologiques 

Immunologie 
Immunité, Stress Oxydant                     

et Physiologie Expérimentale (ISO-

PE) 
BOUMENDJEL Amel R 3 

Biologie Animale 
Ecophysiologie Animale                                         

Option 1 : Ecophysiologie Animale 

BOULAKOUD Mohamed 
Salah 

R 4 

Biologie et 
Physiologie 

Animale 

Biologie et 
Physiologie 

Animale 

Santé Environnementale OUALIKheireddine R 3 

Physio Toxicologie Animale SOLTANI Noureddine R 2 

STU 
Géologie 

Environnements 
Sédimentaires 

etGéoressources 

Environnements Sédimentaires             

et Géoressources 
ASSASSI Fella R 3 

Hydrogéologie Hydrogéologie Hydrogéologie DJABRI Larbi R 6 

ST 
Architecture 

Restauration et 
conservation 

Conservation et Histoire du 

Patrimoine Architectural et Urbain 
BOULKROUNEHeddaya H 6 

Electronique Electronique 
Multimédia et Communications 

Numériques 
MESSADEGDjeml R 4 

SM Physique 
Physique 
théorique 

Physique théorique ATTALLAH Réda R 3 

       

SHS 
 R 6 خالصً دمحم بناء البرامج والمناهج علوم تربٌة علوم تربٌة

 R 6 مراد بومنمار علم النفس االجتماعً للمنظمات علم النفس علم النفس

LLA 
 االدبٌة االدبٌة

الشعرٌات ولضاٌا النص االدبً                                      
 : علم النفس2فرع 

 R 4 حفٌظة رواٌنٌة

 R 5 خلٌفة صحراوي اللسانٌات وتطبٌماتها الدراسات اللسانٌة الدراسات اللسانٌة

STAPS بولحبال نوار مربوحة النشاطات البدنٌة والرٌاضٌةعلوم وتمنٌات  النشاط الرٌاضً التربوي النشاط الرٌاضً التربوي R 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Batna 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SHS 

 H 4 فارح مسرحً الفلسفة المعاصرة: مذاهب ومناهج فلسفة فلسفة

 H 10 نورة بن حسن المران والسنة والفكراالنسانً المران والسنة والفكراالنسانً اصول الدٌن

علم النفس وعلوم التربٌة 
 واألرطوفانٌا

 H 6 راجٌة بن علً االرشاد النفسً وتطبٌماته ارشاد وتوجٌه

 H 6 بركو مزوز علم النفس المرضً للطفل والمراهك علم النفس العٌادي علم النفس

 الشرٌعة االسالمٌة
الشرٌعة االسالمٌة والمضاٌا 

 المعاصرة
 H 15 صالح بوبشٌش الشرٌعة االسالمٌة والمضاٌا المعاصرة

اللغة العربٌة والحضارة 
 االسالمٌة

 اللغة والحضارة االسالمٌة
والتارٌخٌة فً الحضارة الدراسات اللغوٌة 

 االسالمٌة
 H 12 جمال بن دعاس

DSP علوم السٌاسٌة 
إدارة الموارد البشرٌة 

 والتنمٌةاالدارٌة
 H 5 عمر مرزولً ادارة الموارد البشرٌة والتنمٌةاالدارٌة

ST 

Electrotechnique Electrotechnique 

Commande des Systèmes 

Electriqueset Energies 

Renouvelables     

Option1:Commande des systèmes 

électriques  

(4 postes)                         

Option2:Energies renouvelables  

(4 postes) 

BELKACEM Sebti H 8 

Sciences 
hydraulique 

Sciences hydraulique 

Sciences hydrauliques 
 3 Options                

Option1:Hydraulique urbaine 
(02 postes) -Option 2: 

Hydraulique numérique et 
construction (02 postes) -

Option 3: Eau et 
environnement (02 postes) 

FOURAR Ali H 6 

       

MI 

Mathématiques 

Analyse 
fonctionnelle et 

théorie des 
opérateurs 

Analyse Fonctionnelle et 
Théorie des Opérateurs 

SEDDIKAmeur H 3 

Mathématiques Mathématiques 
Analyse et Contrôle des 

Systèmes 
REBIAI Salah 

Eddine 
H 5 

SM Chimie 

Chimie des 
Substances 

Naturelles d'Intérêt 

Biologique Chimie 
des Polymères 

Chimie Organique                                                              
Option1:Chimie des 

substances naturelles d'intérêt 
biologique (2 postes)  
- Option2:Chimie des 
polymères (2 postes) 

BENKHALED 
Mohamed 

H 4 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 
Foresterie 

Gestion des Ecosystèmes 
Forestiers 

MALKIHamana H 5 
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LLA 
 H 6 ملٌكة النوي النمد االدبً النمد االدبً ادب عربً

 H 8 ابتسام بن خراف الدراسات اللغوٌة لسانٌات تطبٌمٌة اللغة

DSP 

الحكامة وبناء دولة 
 المؤسسات

 الحكامة وبناء دولة المؤسسات
دولة المؤسسات                                 الحكامة وبناء 

: الطلبة المتخرجٌن فً حموق االنسان                 2الفرع
 : الطلبة المتخرجٌن فً المانون االداري2الفرع

 R 4 خلفة نادٌة

 R 5 زرارة صالحً الواسعة لانون االعمال لانون خاص الحموق

SHS 

 R 6 حسٌن لادري وسائل االعالم والمجتمع والمجتمعوسائل االعالم  االعالم واالتصال

 علم االجتماع
علم االجتماع التنظٌم وادارة 

 المجتمع الحضري

علم االجتماع التنظٌم وادارة المجتمع الحضري              
مناصب                                         2: علم االجتماع التنظٌم والعمل 2فرع

 مناصب 2المجتمع الحضري : ادارة 2فرع
 R 4 كمال بولرة

 R 4 فطٌمة درٌد السكان والتنمٌة السكان والعائلة علم السكان
       

SNV 

Sciences 
Biologiques 

biologie et 
Physiologie Animales 

Biologie Cellulaire et 
Physiotoxicologie 

ADJROUDOunassa R 3 

Biologie Biologie 
EcosystèmesMéditerranéenset

Géomatique Appliquée 
BENMESSAOUD 

Hassen 
R 6 

Sciences 

Biologiques 
Biotechnologie 

Biotechnologie des Molécules 

Bioactives et Pathologie 

Moléculaire                                                                                         

Option1 : Biologie et 
physiopathologie moléculaire de la 

cellule (2 postes)                                                                                                 

Option2 : Biochimie des molécules 

bioactives (1 poste)                          

Option3:Biologiecellulaire et 

physiologie animale (1 poste) 

YAHIA Mouloud R 4 

STU Géologie Géologie Gestion des Ressources en Eau 
MENANI Mohamed 

Redha 
R 3 

ST Architecture Architecture 

Architecture,Habitat,Urbanismeet 

Développement Durable  

Option 

1:Architecture,habitat,urbanisme 
et développement durable 

AICHOURBoudjemaa H 4 

ST Génie industriel Génie Industriel 

Génie Industriel                             
Option1:Informatiqueindustrielle 

et productique (4 postes)                 

option2 : Génie industriel et 

productique (4 postes) 

MOUSS Leila Hayet R 5 

LLA ًجمال سعادنة أدب عربً أدب عربً أدب عرب H 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Biskra 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST 

GénieCivil GénieCivil 

Modélisation Numérique en 

Génie Civil  

Option 1 : Modélisation 

numériques des structures en 
génie civil (3 postes) 

Option 2: Modélisation 

numériques des ouvrages en 

géotechnique (3 postes) 

BenmebarekSadok H 6 

Métallurgie Métallurgie Métaux industriels BOUMERZOUGZkaria H 2 

Electrotechnique Electrotechnique 
Contrôle et Diagnostic des 

Systèmes Electriques 
TITAOUINEAbdenacer H 4 

Génie Civil 
Géomécanique et 

Ouvrages en 
Interaction 

Géomécanique et Ouvrages 
en Interaction  

Option 1 : Recherches 
théoriqueset numériques sur 

les fondations et les 
ouvrages de soutènement 

 (3 postes) 
Option 2: Essais de sols in 

situ (1 poste)  
Option 3: Modélisation des 

ouvrages (1 poste) 

MELLASMekki H 5 

Electrotechnique Electrotechnique 
Gestion de l'Energie et 

Diagnostic 
ABOUBOUAbdennacer H 3 

Architecture Architecture 

Architecture Environnement 
et Patrimoine 

ZEMMOURINouredine R 6 

Habitat et Ville Durables BENABBASMoussadek R 4 

Génie 
Mécanique 

Génie Mécanique Génie Mécanique HECIN Mabrouk H 5 
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GénieCivil Structures 
Modélisation et Analyse des 

Structures 
OUNISAbdelhafid H 4 

Electronique Electronique Signaux et Communications BAARIRZine -eddine H 4 
       

SSH 

علوم علوم اجتماعٌة 
 التربٌة

 H 5 بن عامر وسٌلة علم النفس المدرسً علوم اجتماعٌة علوم التربٌة

 التارٌخ المعاصر التارٌخ المعاصر
التّارٌخ المعاصر: تارٌخ الجزائر المعاصر من 

نهاٌة الحرب العالمٌة األولى إلى نهاٌة 
 االستمالل

 H 4 بلماسم مٌسوم

 H 4 جفال سامٌة واتصالإعالم  إعالم واتصال إعالم واتصال

SNV Agronomie Agronomie 

Hydropédologie en Régions 
Arides 

MASMOUDI Ali H 5 

Protection des Végétaux en 
Régions Arides 

Option 1 : Phytopharmacie                               
Option 2 : Lutte biologique 

TARAI Nacer H 8 

STAPS 
 H 6 مزروع السعٌد التدرٌب الرٌاضً النخبوي التدرٌب الرٌاضً التدرٌب الرٌاضً

 R 8 بوعروري جعفر نشاط بدنً رٌاضً تربوي نشاط بدنً رٌاضً نخبوي نشاط بدنً رٌاضً نخبوي

SEGC 

 H 5 غلم عبد هللا مالٌة بنون وتأمٌنات مالٌة بنون وتأمٌنات مالٌة بنون وتأمٌنات

 H 3 حسانً رلٌة التسوٌك السٌاحً العلوم التجارٌة التجارٌةالعلوم 

 H 3 بن الزاوي عبد الرزاق التصاد مالً تطبٌمً التصاد مالً تطبٌمً التصاد مالً تطبٌمً

Science de 
Gestion 

Science de Gestion 
Mangement des Groupes 

Industriel 
HEDJAZISmail R 5 

Science 
Commercial 

Science 
Commercial 

Comptabilité TOUMI Miloud R 5 

DSP بن صغٌر عبد العظٌم سٌاسات عامة ممارنة وحوكمة محلٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة H 5 
       

MI 

Informatique Informatique 

Intelligence Artificielle KAZAROkba R 10 

Science et Technique de 
l'Image 

DJIDI Noureddine R 6 

Mathématique Mathématique 

Mathématiques Appliqués                            
Option 1: Probabilités et 

statistique   
Option 2: Analyse et 

méthodes numériques 

NECIRA Abdelhakim R 6 

SHS 

 H 3 زمام نور الدٌن التربٌة علم اجتماع علم اجتماع التربٌة علم اجتماع التربٌة

 علم النفس علم النفس
علم النفس العمل والتنظٌم                                         

 :علم النفس العمل والتنظٌم2فرع
 R 4 تاورٌرٌت نور الدٌن

Psychologie Psychologie Psychopathologie de l'Adulte 
BOUCENNA 

Abdelwafi-zoheir 
R 6 

SM Physique Physique 

physique des Couches 
Minces 

ABDELOUAHABChala R 5 

physique des  
Matériaux et Composants 

Photoniques 
SENGOUGANouredine R 3 

LLA 

 الدراسات األدبٌة الدراسات األدبٌة
 H 5 ترماسٌن عبد الرحمان األدب العربً المعاصر

 H 4 بتمة سلٌم األدب العالمً

 H 5 بن لخضر فورارادمحم األدب العربً المدٌم ونمده الدراسات النمدٌة الدراسات النمدٌة

 H 8 دمحم خان اللسانٌات واللغة العربٌة الدراسات اللغوٌة الدراسات اللغوٌة

 H 5 لحلوحً صالح  اللسانٌات التعلٌمٌة  الدراسات اللغوٌة الدراسات اللغوٌة

Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 
Université d’EL Oued 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST Electrotechnique 

Electrotechnique 
et 

EnergiesRenouve
lables 

Optimisation et Gestion 
d'Energie                           

Option1 : Electrotechnique 
Option2:Energies renouvelables 

ALLAG 
Abdelkrim 

H 4 

SM Chimie 
Electrochimie 

Analytique 
Electrochimie Analytique et 

Environnement 
LANEZTouhami R 3 

MI Informatique Informatique 

Systèmes d'Information 
Interopérables (SII)           KHOLLADI 

Mohamed-
Khireddine 

R 2 Option1:Intelligence artificielle                               
Option2:Systèmes 

d'information avancés 

SHS 

 تارٌخ-علوم انسانٌة 
التارٌخ الحدٌث والمعاصر 

المغرب العربً )تارٌخ 
 الحدٌث والمعاصر(

التارٌخ الحدٌث والمعاصر )تارٌخ المغرب 
 العربً الحدٌث والمعاصر(

 R 3 دمحم السعٌد عمٌب

 R 5 لشهب بوبكر الفمه وأصوله الفمه وأصوله الشرٌعة-علوم اسالمٌة 

 R 3 عبد الباسط هوٌدي والعملعلم اجتماع االدارة  علوم اجتماع االدارة والعمل علم االجتماع-علوم اجتماعٌة 

 H 5 شولً ممادي االرشاد والتوجٌه االرشاد والتوجٌه علوم التربٌة-علوم اجتماعٌة 

 H 5 عمر روٌنة دعوة وثمافة اسالمٌة دعوة وثمافة اسالمٌة علوم اسالمٌة
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Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 
Université d’El-Tarf 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SNV 

Hydrobiologie 
Marine et 

Continentale 

Hydrobiologie 
Marine et 

Continentale 

Bio-indication des Milieux 
Aquatiques : Environnement 

et Risques 
KHATIWyllia H 4 

Sciences 
Biologiques 

EcologieEvolutive, 
Fonctionnelle et 

des Communautés 

Ecologie Evolutive, 
Fonctionnelle et des 

Communautés 2 Options 
Option1:Ecologie Evolutive 

et fonctionnelle 
Option2:Biologie de la 

conservation 

LAZLI Amel R 6 

LLA دراسات ادبٌة 
والدراسات األدب الشعبً 

 اللسانٌة
 H 5 عبد اللطٌف حنً األدب الشعبً والدراسات اللسانٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Guelma 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SM 

Physique Matériaux 

Physique des Matériaux pour le 
Stockage de l'Energie et 

del'InformationOption1:Matériaux 
magnétiques pour enregistrement 

(1 postes)                      
Option2:Matériaux pour électrodes 

de batteries rechargeables (1 
postes)     Option3 : Matériaux 
semi-conducteurs (1 postes) 

BOUFELFEL Ahmed H 3 

Chimie Chimie Chimie Moléculaire Merdes Rachid H 4 

Physique 
Physique des 

Matériaux 
Physique des Matériaux MEDDOUREAthmane R 3 

ST 

Génie des 
Procédés 

Génie des 
Matériaux 

Sciences et Génie des Matériaux : 
Silicates,Polymères et Biomatériaux 

SATHA Hamid H 5 

Génie des 
Mécaniques 

Génie Mécanique 
etMatériaux 

Avancés 

Génie Mécanique et Matériaux 
Avancés 

BOUTABBASmail H 4 

Electronique Contrôle Avancé Contrôle Avancé BOUDJEHEM Djalil H 3 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 

Commerce 
International et 
Développement 

Durable 

Commerce International et 
Développement Durable 

BOUAZIZNacer H 5 

SHS وداد غزالنً إدارة دولٌة العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة H 5 

MI Mathématiques Mathématiques 
Analyse non Linéaire et 

Modélisation 
AISSAOUI Mohamed 

Zine 
R 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 
Université de Jijel 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP 
 H 4 سمار نصر الدٌن لانون االعمال لانون االعمال الحموق

 H 6 نبٌل كرٌبش دراسات دولٌة عاللات دولٌة علوم سٌاسٌة

SEGC عبد الفتاح بوخمخم ادارة الموارد البشرٌة ادارة الموارد البشرٌة علوم التسٌٌر H 5 

LLA ًعبد العزٌز شوٌط نظرٌة المصطلح علم المصطلح االدب العرب H 4 

MI Mathématiques 
Equations 

Différentielles 
Mathématiques et Applications AZZAM-Laouir Dalila H 3 

SM Physique Physique Théorique Physique Théorique BOUDJEDAA Tahar H 6 

ST 

Automatique Automatique 
Automatique                                                                                     

Option : Automatique 
BOUDEN Toufik H 4 

Electronique Electronique 
Electronique et Analyse des 

Système 
BOUKABOU 
Abdelkrim 

R 7 

Génie Civil Génie Civil 

Modélisation des Structures et 
des Géomatériaux(MSG)                      
Option1:Modélisation des 

structures (2 postes)           
Option2:Modélisation des 
géomatériaux (2 postes) 

LAMARA Mohammed R 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 
Université de Mila 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

LLA الدراسات االدبٌة 
األدب العربً الحدٌث والمعاصر                                  األدب العربً الحدٌث         

(                    2: أدب عربً حدٌث )منصبٌن 2الفرع
 (    2: أدب العربً معاصر )منصبٌن 2الفرع

 H 4 رابح االطرش
 األدب العربً المعاصر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Khenchela 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST 
Génie des 
Procédés 

Génie des 
Procédés 

Capteurs Chimiques et Biocapteurs 
Appliqués à l'Environnement et à la 
SantéOption1:Géniedes procédés et 

environnement (02 postes) 
Option2:Microbiologie,santéet 
environnement (02 postes) 

BENOUNIS 
Messaoud 

H 4 

LLA ًاللغة واألدب العربً اللغة واألدب العرب 
 H 6 فٌصل حصٌد السرد العربً

 R 4 عمر عٌالن األدب العربً واالجنبً

SEGC 
Sciences de 

Gestion 
Sciences de 

Gestion 
Finance & Management 

d'Entreprises 
DARBOUCHE Med 

Tahar 
R 4 

SHS حمزاوي سهى تنظٌم العمل وتنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسة علم اجتماع التنظٌم والعمل علم االجتماع R 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de M’sila 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

STAPES ًرشٌد بن دلفل إعالم واتصال رٌاضً إعالم واتصال رٌاضً إعالم واتصال رٌاض H 4 

MI Mathématiques 
Mathématiques 

Pures et 
Applications 

Mathématiques Pures et 
Applications 

ACHOUR Dahmane H 6 

Option1 :Analyse 
fonctionnelle (2 postes)  

- Option2 : EDPs et 
optimisation (2 postes) 

 - Option3 :Mathématiques 
discrètes (2 postes) 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
Banques et 
Comptabilité 

Banques et Comptabilité                                                          
Option1: Banques (2 postes)               

option2:Audit (2 postes) 
BOUGARARabeh H 4 

SM Physique Physique 

Physique des Matériaux                                              
Option1:Génie des matériaux 

(2 postes) 
 - Option2:Physique de 

matière condensée  
(2 postes) 

DEGHFELBahri R 4 

ST 
Electronique Electronique 

Micro-ondeset 
Télécommunications 

HOCINIAbdesselam R 4 

Electrotechnique Electrotechnique Electrotechnique BARKATSaid R 4 

DSP العلوم السٌاسٌة 
تنظٌم سٌاسً وإداري 

 عاللات دولٌة
 R 4 نورالدٌن دخان الحوكمة والتنمٌة

STU 
Gestion des 
Techniques 
Urbaines 

Gestion des 
Techniques 
Urbaines 

Gestion de la Ville et 
Développement Durable 

KHALFALLAHBoudjamaa R 4 

SHS علم االجتماع علم االجتماع 

علم االجتماع المؤسسة                                                   
 :علم االجتماع العمل والتنظٌم2فرع

 مناصب( 3) 
 :علم االجتماع تنمٌة الموارد البشرٌة2فرع

 مناصب( 3) 

 R 6 بن ٌمٌنة السعٌد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Ouargla 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SHS 
Sciences 
Sociales 

Sociologie 

Sociologie de la 
Famille 

Sociologie de la Famille                                           

Option1:Sociologie de la 

famille (3 postes) - 

Option2:Sociologie de 

l'éducation (3 postes) 
 -Option3:Transition 

démographique de la famille 

(3 postes) 

BENAISSA Mohamed 
Elmehdi 

H 9 
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علم  -علوم اجتماعٌة
 النفس

 علم النفس العمل والتنظٌم

علم النفس العمل والتنظٌم                                               
:علم النفس العمل وتسٌٌر الموارد 2فرع 

:االرغونومٌا 2مناصب( فرع  3البشرٌة )
 مناصب( 3)

:علم النفس االجتماعً للمنظمات 3فرع 
 (2)منصبان 

 R 8 محجر ٌاسٌن

 R 6 ابً مولود عبد الفتاح علم النفس المرضً المؤسساتً علم النفس

علوم  -العلوم االجتماعٌة
 التربٌة

 R 8 دمحم عرفات جخراب االرشاد النفسً التربوي االرشاد والتوجٌه

Sciences 
Sociales / 

Sciences de 
l'Education 

L'Education 
Spécialisée et 

l'Enseignement 
Adapté 

L'Education Spécialisée et 
l'Enseignement Adapté 

 H 8 نادٌة بوضٌاف بن زعموش

DSP 

 الحموق

 H 3 االخضري نصر الدٌن لانون االعمال لانون االعمال

 H 4 ٌسمٌنة لعجال لانون االستثمار لانون االستثمار

 R 3 بن دمحم دمحم المانون الجبائً المانون الجبائً

 R 3 لوي بوحنٌنة تحوالت الدولة الدولةتحوالت 

 علوم سٌاسٌة
 H 5 لاسم مٌلود االدارة العامة الممارنة االدارة العامة ممارنة

 R 3 مجدوب عبد المؤمن ادارة المنظمات الدولٌة واالللٌمٌة ادارة المنظمات الدولٌة واالللٌمٌة
       

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

Marketing 

Marketing et Management 
des Marchés de l'Energie 

et du Développement 
Durable 

BENGRINA Mohamed 
Hamza 

H 3 

 H 3 العربً عطٌة اإلدارة االستراتٌجٌة للمؤسسات إدارة أعمال علوم التسٌٌر

Sciences 
Financièreset 
Comptables 

Comptabilité et 
Audit 

Comptabilité, Fiscalité et 
Audit (CFA) 

ZERGOUNE Mohamed H 6 

Sciences de 
Gestion 

Gestion des 
Ressources 
Humaines 

Management Gestion des 
Ressources Humaines 

REFAA Cherifa H 3 

Management 
Management et Gestion 

des Organisations 
BENSACIIlyaes R 4 

 العلوم االلتصادٌة
 R 5 نوال بن عمارة بنون وامٌنات مالٌة البنون والتامٌنات

 R 6 دمحم لحسن عالوي إدارة الشركات البترولٌة التصاد وتسٌٌر المؤسسات

MI 

Informatique Informatique 
Intelligence Artificielle et 

Technologie de l'Information 
LAALLAM Fatima Zohra H 3 

Mathématiques Analyses 
Analyses Mathématiques 

& Applications 
MEFLAH Mabrouk H 5 

SM 

Chimie 

Analyses 
Physicochimiques et 

Réactivité des 
Espèces Moléculaires 

Analyses 
Physicochimiques et 

Réactivité des Espèces 
Moléculaires 

LOUNAS Ali H 4 

Physique 
Rayonnement et 

Matière 
Rayonnement et Matière KHELFAOUIFethi H 5 

STU Géologie Hydrogéologie Hydrogéologie ZEDDOURIAziez R 5 
       

SNV 

Sciences 
Biologiques 

Biodiversité et 
Environnement 

Science de 
l'Environnement 

SALHINesrine H 3 

Biochimie -

Microbiologie Appliquée 

Biochimie Microbiologie 

Appliquée                                  

Option1: Biochimie appliquée 

(2 postes) 

 - Option2:Microbiologie 

appliquée (2 postes) 

SIBOUKEEUR-

DJENDOUCIOumelkheir 
R 4 

Sciences 
Agronomiques 

Protection des 
Végétaux 

Les Vertébrés d'Intérêt 
Agricole 

ABABSALabed H 4 

Production Animale 
Elevages en Zones Arides 

et Semi Arides 
ADAMOU Abdelkader H 3 

Phytoprotection et 
Environnement 

Phytoprotection et 
Environnement 

IDDER Mohamed 
Azzedine 

R 5 

LLE 

Langues 
Française 

Langues Française 
Analyse de Discours 
etInterdisciplinarité 

RACHID Raissi R 6 

Langues 
Anglaise 

Langues Anglaise 

Analyse du Discours dans 
l'Enseignement de la 

Langue 
Anglaise,Option1:Analyse 

de discours (2 postes)  
- Option2:Didactique 

 (2 postes) 

CHAOUKI Noureddine R 4 

LLA العٌد جلولً األدب المسرحً ونمده األدب المسرحً ونمده الدراسات األدبٌة R 4 
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 الدراسات اللغوٌة
اللسانٌات النصٌة وتعلٌمٌة اللغة 

 العربٌة
 R 4 عبد المجٌد عٌسانً اللسانٌات النصٌة وتعلٌمٌة اللغة العربٌة

 النمد األدبً الدراسات النمدٌة
 R 3 مالكٌة بلماسم الثمافٌةالنمد األدبً والدراسات 

 H 5 عبد الحمٌد هٌمة النمد األدبً الحدٌث فً الجزائر

STAPES 
نشاط بدنً رٌاضً 

 تربوي
التربٌة الحركٌة لدى الطفل 

 والمراهك
مناهج التدرٌس فً التربٌة البدنٌة 

 والرٌاضٌة
 R 6 بلماسم دودو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université d'Oum El Bouaghi 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC 
 العلوم االلتصادٌة العلوم االلتصادٌة

تمنٌات التحلٌل االلتصادي والمالً نمدجة 
 واستشراف

 H 3 عبود زرلٌن

Science de Gestion Science de Gestion Management des Entreprises AYACHE Zoubeir R 7 

STAPS 
Sciences et 

Technologies du 

Mouvement Humain 

Entrainement et 

Préparation 

Physique 

Méthodologie de 

l'Entrainement Sportif, 

Option1:Préparation physique 

(4 postes) 
 -Option2: Préparation 

mentale (4 postes) 

BECHIRHoussam H 8 

ST Génie Civil Génie Civil 

Comportement des 
Géomatériaux et Structures 

BOUDAOUD 
Zeineddine 

H 6 Option1:Matériaux (2 postes)                        

Option2:Géotechnique  

(2 postes)                               

Option3:Structures (2 postes) 

SM 
Physique des 

Semi-Conducteurs 
et Matériaux 

Physique des 
Semi-Conducteurs 

et Matériaux 

Nanomatériaux et 
Nanosciences 

BOUDINE Azeddine H 6 

DSP Droit Droit Economique 
Droit de l'Entreprise 

Economique 
ROUANE Mohamed 

Saleh 
R 4 

STU 
Gestion des 
Techniques 

Urbaines (GTU) 

Gestion des 
Techniques 

Urbaines (GTU) 
Villes et Environnement GHENOUCHI Ahmed R 6 

MI Informatique Informatique 
Imagerie pour Systèmes 

Embarqués 
BOUTEKKOUKFateh R 6 

SHS 
Sciences Sociales-

Psychologie 

Psychologie du 
Travail et Gestion 
des Ressources 

Humaines 

Psychologie du Travail et 
Gestion des Ressources 

Humaines 
BENZEROUAL Fatiha H 6 

Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 
Université de Sétif 1 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

MI 

Informatique 

Systèmes 
Intelligents et 
Apprentissage 
Automatique 

Systèmes Intelligents et 

Apprentissage Automatique, 

Option1: Ingénierie des 

systèmes intelligents  
(5 postes) - Option2 : Fouille de 

données et systèmes 

décisionnels (5 postes) 

MOUSSAOUI 
Abdelouahab 

H 10 

Mathématiques Mathématiques 

Mathématiques                                                  
Option1: Optimisation et 

contrôle (2 postes) - 
Option2: Algèbre et 

géométrie (2 postes) 

BENSALEM 
Naceurdine 

H 4 

Informatique 
Systèmes 

Informatique et 

Communicants (SIIC) 

Systèmes Informatique et 
Communicants (SIIC) 

NADJET Kamel   R 6 

SNV 

Sciences 
Biologiques 

Biochimie Biochimie Appliquée LEKHMICIArrar H 3 

Ecologie Animale Ecologie Animale 
BOUNECHADA 

Mustapha H 6 

Sciences 
Agronomiques 

Sciences 
Agronomiques 

Sciences Agronomiques                                  

Option1:Production végétale  

(2 options)–Option2: Protection 

des végétaux  

(2 options)  

- Option3: Production animale 

 (2 postes) 

FENNI Mohamed H 6 

Biologie 

Valorisation et 
Protection de la 

Biodiversité 
végétale 

Valorisation et Protection de la 

Biodiversité Végétale 

RAMDANI Messaoud R 4 
Option1:Valorisation de la 

biodiversité végétale  

(2 postes) -Option2: Bio 
surveillance des écosystèmes (2 

postes) 
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ST 

Optique et 
Mécanique de 

Précision 

Optique et 
Mécanique de 

Précision 

Matériaux pour l'Optique et 

l'Optoélectronique                                                                  

Option1: Optimisation et contrôle                                                  
Option1: algèbre et géométrie 

BENIAICHE 
Abdelkrime 

H 8 

Matériaux et Engineering 
BOUAOUADJA 

Nourredine 
R 8 

Génie des 
Procédés 

Génie des Procédés 

Matériaux Polymères BENACHOURDjafer H 8 

Génie Chimique BOUTAHALA Mokhtar H 6 

Electrochimies des Matériaux NAMOUNE Farid R 4 

Génie des Procédés 
Pharmaceutiques 

ELKOLLIMerbah 
Meriem 

R 3 

Electronique Electronique 
Systèmes Embarques et 

Technologie 

BOUKEZZOULA 

Naceureddine 
R 3 

Electrotechnique Electrotechnique 

Electrotechnique 

Option1: Commande Electrique 

(3 postes)                                                                        

option2: Réseaux électriques et 

haute tension (3 postes) 

HEMSAS Kamel 
Eddine 

R 6 

SM Physique 

Physique 
Physique et Génie 

Subatomique 
BOUCENNA Ahmed H 3 

Physique de la 
Matière Condensée 

Physique de la Matière 
Condensée, Option:Physique 

de la matière condensées 

BOUHEMADOU 
Abdelmadjid 

R 8 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Sétif 2 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SHS 

 H 4 سامٌة عواج االشهار والعاللات العامة واجتماعٌةعلوم انسانٌة  علوم انسانٌة

 علوم اجتماعٌة

 علم النفس

علم نفس الصحة                                                   
(                          2: الصحة المهنٌة )منصبان 2فرع 
(                 2: الصحة المدرسٌة )منصبان 2فرع 
 (2الصحة االسرٌة )منصبان : 3فرع 

 R 6 لحسن بو عبد هللا

 R 4 عبد الرزاق بلعمروز فلسفة المٌم وابستمولوجٌة العلوم االنسانٌة الفلسفة

 R 3 انور ممرانً علم اجتماع التنظٌم والعمل علم اجتماع التنظٌم والعمل

Psychologie 
Clinique 

Rééducations et 

Psychothérapies                 

Option1:Psychothérapies 

 (2 postes)  

 Option2 : Difficultés 
d'apprentissage (2 postes) -

Option3:Handicap et déficit 

mental (2 postes) 

TIGHLITSalaheddine R 6 

LLA 

 دراسات لغوٌة

 H 5 لادري كمال لغات التخصص لسانٌات تطبٌمٌة

 لسانٌات عامة

 لضاٌا أسلوبٌة ولسانٌة 
(                                                                                2: اسلوبٌة )منصبان 2فرع
 (2: لسانٌات )منصب 2فرع

 (2: لسانٌات النص )منصب 3فرع 

 R 4 عبد الغنً بارا

 دراسات نمدٌة

 H 5 بو منجل عبد المالن النمدي العربً المدٌم التراث النمدي العربً

 نمد معاصر

نمد معاصر وتحلٌل الخطاب                                    
(                         2: نمد معاصر )منصبان 2فرع
(                        2: تحلٌل الخطاب )منصبان 2فرع

 (2: سٌمٌاء )منصبان 3فرع 

 R 4 سفٌان زدادلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Skikda 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

MI 

Mathématiques Mathématiques Mathématiques GUESMIA Amar H 6 

Informatique Informatique 
Computation et Cognition des 

Systèmes Informatiques 
SAMAINEMazouzi R 3 

ST Génie civil Génie civil 

Management de Projets BOUBAZ Mohamed R 3 

Géotechnique 
Environnementale 

HIDJEB Mustapha H 3 

SHS psychologie Psychopédagogie 

Approche par Compétences et par 

Projet dans la Formation des 
Enseignants : Formation Adaptée 

au Contexte Socioéconomique,                                     

Option1:Psychosociologie scolaire 

(3 postes) 

 - Option2:Psychologie clinique (2 

postes) - Option3: Psychologie 

sociale (1 postes) 

KOUADRIA Ali H 6 
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LLA ًاألدب العربً األدب العرب 
 H 3 نبٌل بوالسلٌو النمد وتحلٌل الخطاب

 H 3 جمال شوالب أدب عام وممارن

SEGC 
Sciences de 

Gestion 
Management Management des Entreprises KOURTEL Farid R 3 

SM Physique 

Energétique 
Energétique et Physique des 

Transferts 
OMEIRI Djamel R 3 

Physique des 
Matériaux 

Physique des Matériaux : 
Matériaux Photovoltaïques 

MEFTAH Ali R 3 

DSP الممع ٌوسفبو  المانون الجنائً المانون الجنائً الحموق R 5 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Souk Ahras 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

Finance, Comptabilité 
et Marketing en 

Entreprise 
Finance, Comptabilité 

BENREDJEM 
Mohamed Khemissi 

H 6 

SM 

Physique Physique théorique Matière et Rayonnement ALIOUA KAMEL H 3 

Chimie 
Chimie Analytique 
etEnvironnement 

Chimie Analytique et 
Environnement 

BERREDJEM Yamina H 5 

SNV 
Sciences 

Biologiques 

Santé et Bio 
Surveillance des 

Ecosystèmes 

Santé et Bio Surveillance 
des Ecosystèmes 

BOUALLEGChahinez R 3 

Dynamique et 
Biodiversité des 

Ecosystèmes 

Dynamique et 
Biodiversité des 

Ecosystèmes 

MAAZI Mohamed 
Chrif 

R 3 

ST 
Génie des 
Procédés 

Sciences et Génie de 
l'Environnement 

Génie des Matériaux HAMLAOUI Youcef H 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Tébessa 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

STU Géoscience Hydrogéologie 

Hydrogéologie 
Appliquée                                      

Option : Géologie de 
l'ingénieur et 
aménagement 

BAALI Fathi H 6 

SHS 
 H 4 خالد حامد والتنمٌةعلم االجتماع  علم االجتماع والتنمٌة علم االجتماع

 R 5 بوبكر حفظ هللا تارٌخ الجزائر المعاصر تارٌخ الجزائر المعاصر تارٌخ

MI 

Mathématiques Mathématiques 
Mathématiques 

Appliquées 
HOUWAM 

Kamel 
H 4 

Informatique Informatique 
Système d'Information 

Coopératif 
LAOUAR 

Mohamed Ridda 
R 6 

SNV 
Sciences 

Biologiques 

Biologie Animale 
Physiologie Animale 

Appliquée à la Santé et 
l'Environnement 

DJABBAR Tine 
Fouzia 

H 6 

Toxicologie 
Cellulaire 

Toxicologie Cellulaire 
ROUABAHI 

Rachid 
R 3 

LLA 

دراسات -دراسات أدبٌة 
 نمدٌة

خطاب نمدي -تجلٌل الخطاب
 أدب معاصر-معاصر 

 R 4 الشرٌف حبٌلة النمد وتحلٌل الخطاب

 R 5 صالح غرٌبً اللسانٌات التطبٌمٌة اللسانٌات اللسانٌات

DSP الحموق 
 R 3 دلول الطاهر المانون الجنائً االلتصادي المانون الجنائً االلتصادي

 R 4 عمار بوضٌاف النشاط االداري والمسؤولٌة االدارٌة حموق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

ENSMM-ANNABA 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST 

Métallurgie SGM 
Science et Génie des 

Matériaux-SGM 
CHADLI Hacène H 4 

Génie Minier Génie Minier Génie Minier 
BENSEHAMDI 

Salim 
H 3 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد تواريخ مسابقات 2015جويمية  12مؤرخ في  334رقم  رارــق
 2015االلتحاق بالدراسات الطبية الخاصة ) اإلقامة ( دورة أكتوبر 

           

  إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
، والمتضمن تعيين 2015مايوسنة14الموافق  1436رجب عام 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة،
المحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
التكوين بالدراسات الطبية الخاصة، المعدل يحدد شروط  2001جويمية سنة  18المؤرخ في  594وبمقتضى القرار رقم  -

 والمتمم،
 يــقــرر ما يأتي:

، المعدل والمتمم والمذكور 2001جويمية سنة  18المؤرخ في  594من القرار رقم  2طبقا ألحكام المادة  :المادة األولى
إلقامة( بالنسبة ة )اأعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد تواريخ المسابقات لاللتحاق بالدراسات الطبية الخاص

 :لمكميات التالية
  1كمية الطب بجامعة الجزائر، 
 كمية الطب بجامعة تيزي وزو،   

 ،كمية الطب بجامعة البميدة 
  3كمية الطب بجامعة قسنطينة، 

 كمية الطب بجامعة سطيف، 

 ،كمية الطب بجامعة باتنة 
 ،كمية الطب بجامعة عنابة 
 ،كمية الطب بجامعة ىران 
   ،كمية الطب بجامعة تممسان 

    ، كمية الطب بجامعة سيدي بمعباس 
 تحدد تواريخ المسابقات نسبة لمكميات المذكورة في المادة األولى أعاله كما يمي : :2ادة ــمـــال

  2015أكتوبر  18أكتوبر ويوم األحد  17مسابقة الطب:  يوم السبت، 
  2015أكتوبر  2أكتوبر ويوم  الخميس  21مسابقة الصيدلة وطب األسنان : يوم األربعاء. 

، تيزي وزو، 1: يكمف كل من السيد المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين والسادة رؤساء جامعات الجزائر  3الـــمــادة 
، باتنة ،عنابة، وىران، تممسان، سيدي بمعباس كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا 1، سطيف3، قسنطينة1البميدة

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم  العالي والبحث العممي. القرار الذي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2015جويمية  14مؤرخ في  335رقم  رارــق

 والحياة لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر ببسكرةعموم الطبيعة 
     

 إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، 
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي
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، 1998و سنة يولي 7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعّدل والمتّمم،

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

 ،  2015فيفري  02وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة المؤّرخ في  -
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

 .قيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرةألعضاء المجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة لكمية العموم الد
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة 2ادة ــمـــال

 والحياة بجامعة بسكرة، بالجدول الممحق بيذا القرار.
والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم خيضر ببسكرة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا : يكمف المدير العام لمتعميم 3الـــمــادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء  الذي 2015جويمية  14مؤرخ في  335 ممحق بالقرار رقم

 لقسم عموم الطبيعة والحياة لكمية العموم الدقيقة و عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر ببسكرة 
 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممّية لعياضي زيان

 رئيس القسم موسي عبد الحميد
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " بوعتروس يمينة
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " بوخروبة خديجة

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " عثمانة أحمد
 " ب "ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم  بممبري صحراء أمال

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " أبختي عبد القادر
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " بن مدور طارق 

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " تيتاوين دمحم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة  2015جويمية  14مؤرخ في  336رقم  رارــق
 لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي بتبسة 

  
 إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، 

، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحّدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعّدل و المتّمم، والذي
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المتضمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة تبسة، المعّدل والمتّمم،

والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي،

 . 2014أكتوبر  21وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية  المؤّرخ في  -
 

 يــقــرر ما يأتي:
 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة : المادة األولى

والمتّمم والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ، المعّدل 2003غشت سنة  23الموافق 
 ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي بتبسة.

العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي  : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية2الـــمــادة 
 التبسي بتبسة، بالجدول الممحق بيذا القرار.

: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة العربي التبسي بتبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق 3الـــمــادة 
 ث العممي.أحكام ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبح
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنةيحدد القائمة االسمية ألعضاء  الذي 2015جويمية  14المؤرخ في  336ممحق بالقرار رقم 
 لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي بتبسة  العممية لقسم اليندسة االميكانيكية

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية طرشان لزىر
 رئيس القسم عقون رابح

 ممثل عن األساتذة  قحموص عبد الرحمان
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" حناشي دمحم الطاىر

 المحاضرين قسم "ب"ممثل عن األساتذة  مدوكي رمزي 
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" بمغالم الحاج
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" معالي مداني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2015جويمية  14مؤرخ في  337رقم  رارــق
 العممية لقسم ىندسة المناجم لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي بتبسة

 

 إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحّدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعّدل و المتّمم، والذي

المتضمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  08-09ذي رقم وبمقتضى المرسوم التنفي -
 جامعة تبسة، المعّدل والمتّمم،
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والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 . 2014أكتوبر  21وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة المناجم  المؤّرخ في  -
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

 ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة المناجم بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي بتبسة.
مية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة المناجم لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي : تحدد القائمة االس2الـــمــادة 

 التبسي بتبسة، بالجدول الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة العربي التبسي بتبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3الـــمــادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. أحكام ىذا القرار
 2115جويمية  14حـرر بالجزائر في 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي 2015جويمية  14المؤرخ في  337ممحق بالقرار رقم 

 العممية لقسم ىندسة المناجم  لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي بتبسة المجنة
 الصفـة االسم والمقـب

 رئيس المجنة العممية بوزنزانة عبد العالي
 رئيس القسم كريم منصور

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" قارة دمحم
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" العيد بوزنادة

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" الوافي مسعود
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ" حمدان عمي
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ" جالل عادل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2015جويمية  14مؤرخ في  338رقم  رارــق
 العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي بتبسة

       

 إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحّدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعّدل و المتّمم، والذي

المتضمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  08-09المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 جامعة تبسة، المعّدل والمتّمم،
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والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و 

 . 2014أكتوبر  21وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية  المؤّرخ في  -
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

 ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي بتبسة.
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي 2الـــمــادة 

 التبسي بتبسة، بالجدول الممحق بيذا القرار.
تطبيق التكوين العاليين ومدير جامعة العربي التبسي بتبسة، كل فيما يخصو، بيكمف المدير العام لمتعميم و  :3الـــمــادة 

 أحكام ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 القائمة االسمية ألعضاءيحدد  الذي 2015جويمية  14المؤرخ في  338ممحق بالقرار رقم 
 المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية  لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي بتبسة

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية نينوح طارق 
 رئيس القسم بوالزاد فاتح

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" مصابحية عمي
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" حركاتي اليادي

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" رويمي أحمد
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" لعور دمحم الصالح
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" سمطاني دمحم رضا
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ" فارس عبد الحفيع

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ" الزىراءشموق فاطمة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015جويمية  14مؤرخ في  339رقم ر راــق
 لقسم العموم االنسانية لكمية العموم االنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي بتبسة

 

 إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتّمم،اصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل و يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخ والذي
المتضمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  08-09م التنفيذي رقم وبمقتضى المرسو  -

 جامعة تبسة، المعّدل والمتّمم،
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والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 العممي،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث 

 06وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم العموم االنسانية لكمية العموم االنسانية واالجتماعية  المؤّرخ في  -
 . 2014نوفمبر  

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االنسانية لكمية العموم االنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي 
 بتبسة.

اء المجنة العممية لقسم العموم االنسانية لكمية العموم االنسانية واالجتماعية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعض :2الـــمــادة 
 العربي التبسي بتبسة، بالجدول الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة العربي التبسي بتبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3الـــمــادة 
  قرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.أحكام ىذا ال
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 المجنةائمة االسمية ألعضاء يحدد الق الذي 2015جويمية  14المؤرخ في  339ممحق بالقرار رقم 
 العممية لقسم العموم االنسانية لكمية العموم االنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي بتبسة

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيسة المجنة العممية عموي ىند

 رئيس القسم بدر الدين مسعودي
 ممثل عن األساتذة  حفع هللا بوبكر

 عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" ممثل شاللي عبد الوىاب
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" أكرم بوطورة

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" بوزيان عبد الغاني
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ" شنتي أحمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السمية ألعضاء المجنة العممية لقسميحدد القائمة ا 2015جويمية  14مؤرخ في  340رقم  رراــق
 الرياضيات واالعالم اآللي لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي بتبسة

 

 إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي
المتضمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة تبسة، المعّدل والمتّمم،
الذي و  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 . 2014ماي   26وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واالعالم اآللي المؤّرخ في  -
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واالعالم اآللي لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة 
 العربي التبسي بتبسة.

لقسم الرياضيات واالعالم اآللي لكمية العموم الدقيقة وعموم : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2الـــمــادة 
 الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي بتبسة، بالجدول الممحق بيذا القرار.

: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة العربي التبسي بتبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق 3الـــمــادة 
 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.أحكام ىذا القر 
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 العممية المجنةيحدد القائمة االسمية ألعضاء  الذي 2015جويمية  14المؤرخ في  340ممحق بالقرار رقم 
 لقسم الرياضيات واالعالم اآللي لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي بتبسة 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيسة المجنة العممية لعور دمحم رضا
 رئيس القسم بن جنة حكيم

 المحاضرين قسم "أ"ممثل عن األساتذة  ىوام كمال
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" مشري حسين
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" برايجي الوردي

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" زراعي عبد الرحمان
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" دردور مخموف
 قسم "أ"ممثل عن األساتذة المساعدين  بن ذيب عصام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البيداغوجيالبرنامج  حّددي، 2015جويمية  14مؤّرخ في  344رقم ر راــق
 لألقسام التحضيرية في العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية  

 

 إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 ،والمتّممالتوجييي لمتعميم العالي، المعّدل 

المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25 المؤّرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 ،تعيين أعضاء الحكومة

الذي  2005سنة  ديسمبر 29الموافق  1426عام  ذي القعدة 27المؤّرخ في  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  عة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،ميام المدرسة خارج الجاميحدد 

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

البرنامج البيداغوجي لممدارس التحضيرية في العموم الذي يحدد  2011 نوفمبر 03المؤّرخ في  707وبمقتضى القرار رقم  -
 االقتصادية، تجارية وعموم التسيير.

 تي:يــقــرر ما يأ
 

البرنامج البيداغوجي لألقسام التحضيرية في العموم االقتصادية والتسيير والعموم ييدف ىذا القرار إلى تحديد : المادة األولى
 لممحق ىذا القرار. طبقا التجارية،

 .، والمذكور أعاله2011 نوفمبر 03المؤّرخ في  707تمغى جميع أحكام القرار رقم : 2مــادة ــال
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار رؤساء المؤسسات الجامعيةيكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين و  :3مــادة ــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالذي 
 2115جويمية  14حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                        
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من األقسام التحضيرية ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى

 في العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية    
 :1انغذاعٙ ط 

      
 ٔحذاث انخؼهٛى ٔ.ث

 أعبٕع( 15انغذاعٙ )عاػاث( ) انحدى انغاػٙ
 أسصذة يؼايالث 

 انًدًٕع أػًال حطبٛمٛت أػًال يٕخٓت دسٔط

       ٔحذاث انخؼهٛى األعاعٛت
 12 9 11عا156   11عا78 11عا78  1.1.1ٔ ث أ 

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 خجش    
 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 1رحًٍٍ سٌبػً      
 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 احظبء اٌٛطفً     

 8 6 11عا114   11عا52 11عا52  2.1.1ٔ ث أ 
 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 الزظبد ػبَ     
 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 1ِحبعجخ ِبٌٍخ      

       ٔحذة انخؼهٛى األفمٛت
 6 5 11عا72     11عا72  1.1ٔ ث أ 

 1 1 00عب20     00عب20 1فٍغفخ      

 2 2 00عب26     00عب26 1أعظ اٌمبْٔٛ     

 3 2 00عب26     00عب26 1اػالَ آًٌ      
       ٔحذة انخؼهٛى االعخكشافٛت 

 4 4 11عا52   11عا52    1.1ٔ ث إ 

 2 2 00عب26   00عب26   1ٌغخ فشٔغٍخ      

 2 2 00عب26   00عب26   1ٌغخ أدٍٍضٌخ      

 31 24 11عا384   11عا182 11عا212 1يدًٕع انغذاعٙ ط 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : 2انغذاعٙ ط 
      

 ٔحذاث انخؼهٛى ٔ.ث
 أعبٕع( 15انحدى انغاػٙ انغذاعٙ )عاػاث( )

 أسصذة يؼايالث 
 انًدًٕع أػًال حطبٛمٛت أػًال يٕخٓت دسٔط

       ٔحذاث انخؼهٛى األعاعٛت

 12 9 11عا156   11عا78 11عا78  1.2.1ٔ ث أ 

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 1خجش خطً     

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 2رحًٍٍ سٌبػً      

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 1احزّبالد      
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 8 6 11عا114   11عا52 11عا52  2.2.1ٔ ث أ 

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 1الزظبد خضئً      

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 2ِحبعجخ ِبٌٍخ      

       ٔحذة انخؼهٛى األفمٛت

 6 5 11عا67     11عا67  2.1ٔ ث أ 

 1 1 00عب15     00عب15 2فٍغفخ      

 2 2 00عب26     00عب26 2أعظ اٌمبْٔٛ     

 3 2 00عب26     00عب26 2اػالَ آًٌ      

       ٔحذة انخؼهٛى االعخكشافٛت 

 4 4 11عا52   11عا52    2.1ٔ ث إ 

 2 2 00عب26   00عب26   2ٌغخ فشٔغٍخ      

 2 2 00عب26   00عب26   2ٌغخ أدٍٍضٌخ      

 31 24 11عا379   11عا182 11عا197 2يدًٕع انغذاعٙ ط 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 : 3انغذاعٙ ط 
      

 ٔحذاث انخؼهٛى ٔ.ث
 أعبٕع( 15انحدى انغاػٙ انغذاعٙ )عاػاث( )

 أسصذة يؼايالث 
 دسٔط

أػًال 
 يٕخٓت

 انًدًٕع أػًال حطبٛمٛت

       ٔحذاث انخؼهٛى األعاعٛت

 12 9 11عا156   11عا78 11عا78  1.1.2ٔ ث أ 

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 2خجش خطً      

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 3رحًٍٍ سٌبػً     

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 2احزّبالد      

 8 6 11عا114   11عا52 11عا52  2.1.2ٔ ث أ 

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 2الزظبد خضئً      

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 رحًٍٍ ِبًٌ     

       ٔحذة انخؼهٛى األفمٛت

 6 5 11عا78     11عا78  1.2ٔ ث أ 

 1 1 00عب26     00عب26 1ِذخً اٌى اٌؼٍَٛ االخزّبػٍخ      

 2 2 00عب26     00عب26 1خغشافٍب الزظبدٌخ      

 3 2 00عب26     00عب26 3اػالَ آًٌ      

       ٔحذة انخؼهٛى االعخكشافٛت 

 4 4 11عا52   11عا52    1.2ٔ ث إ 

 2 2 00عب26   00عب26   3ٌغخ فشٔغٍخ      

 2 2 00عب26   00عب26   3ٌغخ أدٍٍضٌخ      

 31 24 11عا391   11عا182 11عا218 3يدًٕع انغذاعٙ ط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : 4انغذاعٙ ط 

      

 ٔحذاث انخؼهٛى ٔ.ث
 أعبٕع( 15انحدى انغاػٙ انغذاعٙ )عاػاث( )

 أسصذة يؼايالث 
 دسٔط

أػًال 
 يٕخٓت

 انًدًٕع أػًال حطبٛمٛت

       ٔحذاث حؼهٛى أعاعٛت

 12 9 11عا156   11عا78 11عا78  1.2.2ٔ ث أ 

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 3خجش خطً      

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26  4رحًٍٍ سٌبػً      

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 3احزّبالد      
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 8 6 11عا114   11عا52 11عا52  2.2.2ٔ ث أ 

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 الزظبد وًٍ      

 4 3 00عب52   00عب26 00عب26 ِحبعجخ رحٍٍٍٍخ     

       ٔحذة انخؼهٛى األفمٛت

 6 5 11عا78     11عا78  2.2ٔ ث أ 

 1 1 00عب26     00عب26 2ِذخً اٌى اٌؼٍَٛ االخزّبػٍخ      

 2 2 00عب26     00عب26 2خغشافٍب الزظبدٌخ      

 3 2 00عب26     00عب26 4اػالَ آًٌ      

       ٔحذة انخؼهٛى االعخكشافٛت 

 4 4 11عا52   11عا52    2.2ٔ ث إ 

 2 2 00عب26   00عب26   4ٌغخ فشٔغٍخ      

 2 2 00عب26   00عب26   4ٌغخ أدٍٍضٌخ      

 31 24 11عا391   11عا182 11عا218 4يدًٕع انغذاعٙ ط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البرنامج  حّددي، 2015جويمية  14مؤّرخ في  345قرار ر راــق
 لألقسام التحضيرية في العموم والتكنولوجياالبيداغوجي 

 

 إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 ،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم

المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25 المؤّرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 ،تعيين أعضاء الحكومة

الذي  2005سنة  ديسمبر 29الموافق  1426عام  ذي القعدة 27المؤّرخ في  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،ميام المدرسة خارج الجامعة يحدد 

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األّول عام رب 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

البرنامج البيداغوجي لممدارس التحضيرية في العموم الذي يحدد  2012 مارس 26المؤّرخ في  76وبمقتضى القرار رقم  -
 والتقنيات.

 يــقــرر ما يأتي:
 

لممحق  طبقا البرنامج البيداغوجي لألقسام التحضيرية في العموم والتكنولوجيا،ا القرار إلى تحديد ذى ييدف: المادة األولى
 ىذا القرار.

 .، والمذكور أعاله 2012 مارس 26المؤّرخ في  76تمغى جميع أحكام القرار رقم :  2المــادة 
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار مؤسسات الجامعيةرؤساء ال: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين و  3المــادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالذي 
 

 2115جويمية  14حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                        

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من األقسام ممحق:
 التحضيرية  في العموم والتكنولوجيا

  : 1انغذاعٙ ط 

 ٔحذاث انخؼهٛى ٔ.ث
 أعبٕع( 15انحدى انغاػٙ انغذاعٙ )عاػاث( )

 أسصذة يؼايالث 
 انًدًٕع أػًال حطبٛمٛت أػًال يٕخٓت دسٔط

     ٔحذاث انخؼهٛى األعاعٛت

 12 12 11عا156   31عا73 31عا82 1سٚاظٛاث  1.1.1ٔ ث أ 

 6 6 30عب70   30عب37 00عب33 1رحًٍٍ 

 3 3 00عب39   30عب16 30عب22 1خجش 

 3 3 30عب46   30عب19 00عب27 احظبئٍبد  -احزّبالد 

 10 10 31عا112 31عا16 31عا43 31عا52 1ػهٕو فٛضٚائٛت  2.1.1ٔ ث أ 

 5 5 00عب60 00عب9 00عب21 00عب30 1فٍضٌبء 

 5 5 30عب52 30عب7 30عب22 30عب22 1وٍٍّبء 

     ٔحذة انخؼهٛى انًُٓدٛت

 4 4 31عا67 31عا4 11عا18 11عا45 1أدٔاث نهًُٓذط  1.1ٔ ث و 

 3 3 00عب45 30عب4 00عب18 30عب22 1اػالَ آًٌ 

 1 1 30عب22     30عب22 سعُ رمًٕ

     ٔحذة انخؼهٛى األفمٛت

 4 4 11عا91     11عا91 1ػهٕو إَغاَٛت ٔنغاث  1.1ٔ ث أ 

 1 1 30عب22     30عب22 1ٕ٘ذعخ ثششٌخ 

 1 1 30عب22     30عب22 الزظبد ػبَ

 1 1 30عب22     30عب22 1ٌغخ أدٍٍضٌخ 

 1 1 30عب22     30عب22 1 ٌغخ فشٔغٍخ

 30 30 11عا426 11عا21 11عا135 11عا271 1يدًٕع انغذاعٙ ط 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : 2انغذاعٙ ط 
      

 ٔحذاث انخؼهٛى ٔ.ث
 أعبٕع( 15انحدى انغاػٙ انغذاعٙ )عاػاث( )

 أسصذة يؼايالث 
 انًدًٕع أػًال حطبٛمٛت أػًال يٕخٓت دسٔط

     ٔحذاث انخؼهٛى األعاعٛت

 12 12 31عا145   31عا67 11عا78 2سٚاظٛاث  1.2.1ٔ ث أ 
 5 5 00عب51   30عب25 30عب25 2رحًٍٍ 
 4 4 00عب51   00عب24 00عب27 2خجش 

 3 3 30عب43   00عب18 30عب25 احزّبالد

 10 10 31عا112 31عا16 11عا45 11عا51 2ػهٕو فٛضٚائٛت  2.2.1ٔ ث أ 
 5 5 00عب60 00عب9 30عب22 30عب28 2فٍضٌبء 
 5 5 30عب52 30عب7 30عب22 30عب22 2وٍٍّبء 

     ٔحذة انخؼهٛى انًُٓدٛت

 4 4 31عا67 31عا22   11عا45 2أدٔاث نهًُٓذط  2.1ٔ ث و 
 3 3 00عب45 30عب22   30عب22 2اػالَ آًٌ 

 1 1 30عب22     30عب22 رظٍُّ ثّغبػذح اٌىّجٍٛرش

     ٔحذة انخؼهٛى األفمٛت

 4 4 11عا91     11عا91 2ػهٕو إَغاَٛت ٔنغاث  2.1ٔ ث أ 
 1 1 30عب22     30عب22 2ٕ٘ذعخ ثششٌخ 

 1 1 30عب22     30عب22 الزظبد اٌّئعغبد ٚاٌّمبٚالرٍخ
 1 1 30عب22     30عب22 2ٌغخ أدٍٍضٌخ 
 1 1 30عب22     30عب22 2ٌغخ فشٔغٍخ 

 30 30 31عا415 11عا39 31عا112 11عا264 2انغذاعٙ ط يدًٕع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : 3انغذاعٙ ط 

 ٔحذاث انخؼهٛى ٔ.ث
 أعبٕع( 15انحدى انغاػٙ انغذاعٙ )عاػاث( )

 أسصذة يؼايالث 
 انًدًٕع أػًال حطبٛمٛت أػًال يٕخٓت دسٔط

     ٔحذاث انخؼهٛى األعاعٛت

 6 6 11عا115 11عا9 31عا43 31عا52 3سٚاظٛاث  1.1.2ٔ ث أ 

 4 4 30عب64   00عب33 30عب31 3رحًٍٍ 

 2 2 30عب40 00عب9 30عب10 00عب21 1رحًٍٍ سلًّ 

 7 7 31عا112 31عا16 11عا45 11عا51 3ػهٕو فٛضٚائٛت  2.1.2ٔ ث أ 

 4 4 00عب60 00عب9 30عب22 30عب28 3فٍضٌبء 

 3 3 30عب52 30عب7 30عب22 30عب22 3وٍٍّبء 

 9 9 11عا135 31عا13 11عا57 31عا64 1ػهٕو انًُٓذط  3.1.2ٔ ث أ 

 3 3 00عب45   30عب22 30عب22 1ٍِىبٍٔه ػمالٍٔخ 

 3 3 00عب45 30عب7 00عب15 30عب22 وٙشثبء ػبِخ

 3 3 00عب45 00عب6 30عب19 30عب19 ٍِىبٍٔه اٌّٛائغ

     ٔحذة انخؼهٛى انًُٓدٛت

 3 3 11عا45 31عا22   31عا22 3أدٔاث نهًُٓذط  1.2و ٔ ث 

 3 3 00عب45 30عب22   30عب22 3اػالَ آًٌ 

     ٔحذة انخؼهٛى اإلعخكشافٛت

 3 3 11عا45 11عا21   11عا24 1ُْذعت  1.2ٔ ث إ 

 3 3 00عب45 00عب21   00عب24 1ٕ٘ذعخ 

     ٔحذة انخؼهٛى األفمٛت

 2 2 11عا45     11عا45 3نغاث  1.2ٔ ث أ 

 1 1 30عب22     30عب22 1رمٍٕبد اٌزؼجٍش 

 1 1 30عب22     30عب22 3ٌغخ أدٍٍضٌخ 

 30 30 31عا487 31عا82 31عا145 31عا259 3يدًٕع انغذاعٙ ط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : 4انغذاعٙ ط 

 ٔحذاث انخؼهٛى ٔ.ث
 أعبٕع( 15)عاػاث( )انحدى انغاػٙ انغذاعٙ 

 أسصذة يؼايالث 
 انًدًٕع أػًال حطبٛمٛت أػًال يٕخٓت دسٔط

     ٔحذاث انخؼهٛى األعاعٛت
 6 6 31عا88 11عا9 11عا36 31عا43 4سٚاظٛاث  1.2.2ٔ ث أ 

 3 3 00عب39   30عب19 30عب19 4رحًٍٍ 
 3 3 30عب49 00عب9 30عب16 00عب24 2رحًٍٍ سلًّ 

 7 7 31عا112 31عا16 11عا45 11عا51 4ػهٕو فٛضٚائٛت  2.2.2ٔ ث أ 
 4 4 00عب60 00عب9 30عب22 30عب28 4فٍضٌبء 

 3 3 30عب52 30عب7 30عب22 30عب22 4وٍٍّبء 
 9 9 11عا135 11عا15 31عا52 31عا67 2ػهٕو انًُٓذط  3.2.2ٔ ث أ 

 3 3 00عب45   30عب22 30عب22 2ٍِىبٍٔه ػمالٍٔخ 
 3 3 00عب45 30عب7 00عب15 30عب22 اٌىزشٍٚٔه ػبِخ
 3 3 00عب45 30عب7 00عب15 30عب22 ِمبِٚخ اٌّٛاد 

     ٔحذة انخؼهٛى انًُٓدٛت
 3 3 11عا45 31عا22   31عا22 4أدٔاث نهًُٓذط  2.2ٔ ث و 

 3 3 00عب45 30عب22   30عب22 4اػالَ آًٌ 
     ٔحذة انخؼهٛى اإلعخكشافٛت

 3 3 11عا45 31عا22   31عا22 2ُْذعت  2.2ٔ ث إ 
 3 3 00عب45 30عب22   30عب22 2ٕ٘ذعخ 

     ٔحذة انخؼهٛى األفمٛت
 2 2 11عا45     11عا45 4نغاث  2.2ٔ ث أ 

 1 1 30عب22     30عب22 2رمٍٕبد اٌزؼجٍش 
 1 1 30عب22     30عب22 4ٌغخ أدٍٍضٌخ 

 30 30 11عا471 31عا85 31عا133 11عا252 4يدًٕع انغذاعٙ ط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البرنامج البيداغوجي حّددي، 2015جويمية  14مؤّرخ في  346رقم  رراــق
 لمقسم التحضيري بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل

 

 التعليم العالي والبحث العلمي،إن وزير 
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 ،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25 المؤّرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،تعيين أعضاء الحكومة
الذي  2005سنة  ديسمبر 29الموافق  1426عام  ذي القعدة 27المؤّرخ في  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،يحدد 
المتضّمن  2008سنة  يوليو 14الموافق  1429عام  رجب 11المؤّرخ في  221-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   -

 تحويل المعيد الوطني لعموم البحر وتييئة السواحل إلى مدرسة خارج الجامعة،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   -

 ،يادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وش
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 يــقــرر ما يأتي:

البيداغوجي لمقسم التحضيري بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر البرنامج ا القرار إلى تحديد ذى ييدف: المادة األولى
 لممحق ىذا القرار. طبقا وتييئة الساحل،

، كّل فيما ومدير المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين 2مــادة ـــال
 نشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.يسيخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 

 

 2115جويمية  14حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                        

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من القسم تحضيري 
 درسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحلبالم

 انغذاعٙ األٔل
          

 ٔحذاث انخؼهٛى
 انًٕاد

ذة
ص

ألس
ا

 

يم
ؼا

نً
ا

 

 انحدى انغاػٙ األعبٕػٙ
انحدى انغاػٙ  

 انغذاعٙ
 أخشٖ*

 َٕع انخمٛٛى

 دسٔط انؼُٕاٌ
أػًال 
 يٕخٓت

أػًال 
 حطبٛمٛت

 أعبٕػا(15)
يشالبت 
 يغخًشة

 إيخحاٌ

 ٔحذة انخؼهٛى األعاعٛت
 1.1انشيض : ٔ ث أ 

 21األسصذة : 
 12انًؼايم : 

 %50 %50   00عب62 00عب1 30عب0 00عب3 3 5  1ثٌٍٛٛخٍب 

 %50 %50   00عب51 00عب2   30عب1 3 5 1خٌٍٛٛخٍب 

 %50 %50   00عب60 00عب1 00عب1 00عب2 3 5 1وٍٍّبء ػبِخ 

 %50 %50   00عب60 30عب0 30عب1 00عب2 3 5 1فٍضٌبء ػبِخ 

 ٔحذة انخؼهٛى انًُٓدٛت
 1.1انشيض : ٔ ث و  

 8األسصذة : 
 5انًؼايم : 

 %50 %50   00عب60   30عب1 30عب2 3 4 1سٌبػٍبد 

 %50 %50   00عب45   30عب1 30عب1 2 4 1احظبء 

 ٔحذة انخؼهٛى األفمٛت
   1.1انشيض : ٔ ث أف 

 2األسصذة : 
 2 انًؼايم :

 %50 %50   00عب45   30عب1 30عب1 2 2 1ٌغخ فشٔغٍخ 

       11عا383 31عا4 31عا7 11عا14 19 30 يدًٕع انغذاعٙ األٔل

 * ػًّ اػبفً ػٓ ؽشٌك اٌزشبٚس
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 انغذاعٙ انثاَٙ

 
     

  
  

 ٔحذاث انخؼهٛى
 انًٕاد

ذة
ص

ألس
ا

 

يم
ؼا

نً
ا

 

 انحدى انغاػٙ األعبٕػٙ
انحدى انغاػٙ  

 انغذاعٙ
 أخشٖ*

 َٕع انخمٛٛى

 دسٔط انؼُٕاٌ
أػًال 
 يٕخٓت

أػًال 
 حطبٛمٛت

 أعبٕػا(15)
يشالبت 
 يغخًشة

 إيخحاٌ

 ٔحذة انخؼهٛى األعاعٛت
 1.2انشيض : ٔ ث أ 

 21األسصذة : 
 12انًؼايم : 

 %50 %50   00عب60 00عب1   00عب3 3 5  2ثٌٍٛٛخٍب 

 %50 %50   00عب51 00عب2   30عب1 3 5 2خٌٍٛٛخٍب 

 %50 %50   00عب60 30عب0 30عب1 00عب2 3 5 2وٍٍّبء ػبِخ 

 %50 %50   00عب60 30عب0 30عب1 00عب2 3 5 2فٍضٌبء ػبِخ 

 ٔحذة انخؼهٛى انًُٓدٛت
 1.2انشيض : ٔ ث و  

 7األسصذة : 
 5انًؼايم : 

 %50 %50   00عب60   30عب1 30عب2 3 4 2سٌبػٍبد 

 %50 %50   00عب45 30عب10 30عب1   2 3 اػالَ اًٌ 

 ٔحذة انخؼهٛى األفمٛت
   1.2انشيض : ٔ ث أف 

 3األسصذة : 
 2انًؼايم : 

ػٍُ اٌّحٍطبد 
 ػبَ 

 %50 %50   00عب45   30عب1 30عب1 2 3

       11عا383 31عا5 31عا7 31عا12 19 30 يدًٕع انغذاعٙ انثاَٙ

 * ػًّ اػبفً ػٓ ؽشٌك اٌزشبٚس
  

     
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انغذاعٙ انثانث

 
     

  
  

 ٔحذاث انخؼهٛى
 انًٕاد

ذة
ص

ألس
ا

 
 

يم
ؼا

نً
ا

 
 

 انحدى انغاػٙ األعبٕػٙ
انحدى انغاػٙ  

 أخشٖ* انغذاعٙ
  

 َٕع انخمٛٛى

 دسٔط انؼُٕاٌ
أػًال 
 يٕخٓت

أػًال 
 حطبٛمٛت

أعبٕػا(15)   
يشالبت 
 يغخًشة

 إيخحاٌ

 ٔحذة انخؼهٛى األعاعٛت
 1.3انشيض : ٔ ث أ 

 18األسصذة : 
 12انًؼايم : 

 %50 %50   00عب73 30عب1 30عب0 30عب2 3 5  3ثٌٍٛٛخٍب 
 %50 %50   00عب45 30عب1   30عب1 3 4 3خٌٍٛٛخٍب 

 %50 %50   00عب45 30عب0 00عب1 30عب1 3 4 3وٍٍّبء ػبِخ 
 %50 %50   00عب60 30عب0 30عب1 00عب2 3 5 3فٍضٌبء ػبِخ 

 ٔحذةانخؼهٛى يُٓدٛت
 1.3انشيض : ٔ ث و  

 5األسصذة : 
 3انًؼايم : 

 %50 %50   00عب60   30عب1 30عب2 3 5 3سٌبػٍبد 

ٔحذة انخؼهٛى 
 اإلعخكشافٛت

 1.3انشيض : ٔ ث إط 
 5األسصذة : 
 4انًؼايم : 

 %50 %50   00عب45   30عب1 30عب1 2 3 ػٍُ اٌجٍئخ 

اٌحٍٛاْ ػٍُ 
 1اٌجحشٌخ 

 %50 %50   00عب36 00عب1   30عب1 2 2

 ٔحذة انخؼهٛى األفمٛت
   1.3انشيض : ٔ ث أف 

 2األسصذة : 
 1انًؼايم : 

 %50 %50   00عب20   30عب1   1 2 1ٌغخ أدٍٍضٌخ 

       11عا384 11عا5 11عا8 11عا13 20 30 يدًٕع انغذاعٙ انثانث

 * ػًّ اػبفً ػٓ ؽشٌك اٌزشبٚس
  

     
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انغذاعٙ انشابغ

 
  

     
  

 ٔحذاث انخؼهٛى

 انًٕاد

ذة
ص

ألس
ا

 

يم
ؼا

نً
ا

 

 انحدى انغاػٙ األعبٕػٙ
انحدى انغاػٙ  

 انغذاعٙ
 أخشٖ*

 َٕع انخمٛٛى

 دسٔط انؼُٕاٌ
أػًال 
 يٕخٓت

أػًال 
 حطبٛمٛت

 أعبٕػا(15)
يشالبت 
 يغخًشة

 إيخحاٌ

 ٔحذة انخؼهٛى األعاعٛت
 1.4انشيض : ٔ ث أ 

 18األسصذة : 
 12انًؼايم : 

 %50 %50   00عب73 30عب1 00عب1 30عب2 3 5  4ثٌٍٛٛخٍب 

 %50 %50   00عب45   30عب1 30عب1 3 4 4خٌٍٛٛخٍب 

وٍٍّبء اٌٍّبٖ 
 اٌطجٍؼٍخ 

 %50 %50   00عب45 00عب1 00عب1 00عب1 3 4
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 ٔحذة انخؼهٛى انًُٓدٛت
 1.4انشيض : ٔ ث و  

 3األسصذة : 
 2انًؼايم : 

 %50 %50   00عب60 30عب0 30عب1 00عب2 3 5 فٍضٌبء ثحشٌخ 

 %50 %50   00عب45   30عب1 30عب1 2 3 2احظبء 

ٔحذة انخؼهٛى 
 اإلعخكشافٛت

 1.4انشيض : ٔ ث إط 
 7األسصذة : 
 4انًؼايم : 

ػٍُ إٌجبد 
 اٌجحشٌخ  

 %50 %50   00عب60 30عب1   00عب3 2 4

ػٍُ اٌحٍٛاْ 
 2اٌجحشٌخ 

 %50 %50   00عب36 00عب1   30عب1 2 3

 ٔحذة انخؼهٛى األفمٛت
   1.4انشيض : ٔ ث أف 

 2األسصذة : 
 1انًؼايم : 

 %50 %50   00عب20   30عب1   1 2 2ٌغخ أدٍٍضٌخ 

       11عا384 31عا5 11عا8 11عا13 19 30 يدًٕع انغذاعٙ انشابغ

 * ػًّ اػبفً ػٓ ؽشٌك اٌزشبٚس
  

     
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2015مية جوي 14مؤرخ في  441رقم  رراــق
 1عموم التسيير لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس بسطيف

 

 إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

يعدل   2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  03المؤرخ في   405-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف، 1989ؤّرخ في أول غشت سنة الم 140-89المرسوم التنفيذي رقم 

، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتّمم،و يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل  والذي

والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البحث العممي،حيات وزير التعميم العالي و يحدد صال

 .2015مارس  24وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير المؤّرخ في  -
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

التسيير بجامعة فرحات ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير لكمية العموم االقتصادية،التجارية وعموم 
 .1عباس بسطيف

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير لكمية العموم االقتصادية،التجارية وعموم 2الـــمــادة 
 ، بالجدول الممحق بيذا القرار.1التسيير بجامعة فرحات عباس بسطيف

، كل فيما يخصو، بتطبيق 1كوين العاليين ومدير جامعة فرحات عباس بسطيفيكمف المدير العام لمتعميم والت :3الـــمــادة 
  أحكام ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 المجنة  العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء  الذي 2015جويمية  14المؤرخ في  441بالقرار رقم  ممحق
 1بجامعة فرحات عباس بسطيف لقسم عموم التسيير  لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية بودرامة مصطفى
 رئيس القسم بن سديرة عمر

 ممثل عن األساتذة بوىزة دمحم
 ممثل عن األساتذة مميمني حكيم
 ممثل عن األساتذة بوعظم كمال

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" بومعراف الياس
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ" الدينساري نصر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2015جويمية  14مؤرخ في  442رقم  رراــق

 1العموم االقتصادية لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس بسطيف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
يعدل   2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  03المؤرخ في   405-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 إنشاء جامعة سطيف، والمتضمن 1989المؤّرخ في أول غشت سنة  140-89المرسوم التنفيذي رقم 
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعّدل و المتّمم، والذي
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434م ربيع األول عا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .  2015مارس  24وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية المؤّرخ في  -

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

ادية،التجارية وعموم التسيير بجامعة ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية لكمية العموم االقتص
 .1فرحات عباس بسطيف 

التجارية وعموم  : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية لكمية العموم االقتصادية،2ادة ــمــال
 ، بالجدول الممحق بيذا القرار. 1التسيير بجامعة فرحات عباس بسطيف

، كل فيما يخصو، بتطبيق 1المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة فرحات عباس بسطيف : يكمف3الــمــادة 
  أحكام ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 المجنة  العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء  الذي 2015جويمية  14المؤرخ في   442ممحق بالقرار رقم 
 1التسيير بجامعة فرحات عباس بسطيف لقسم العموم االقتصادية  لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية فوزي عبد الرزاق
 رئيس القسم بن يعقوب الطاىر

 ممثل عن األساتذة عماري عمار
 ممثل عن األساتذة بن فرحات ساعد
 ممثل عن األساتذة بروش زين الدين

 قسم "أ"ممثل عن األساتذة المحاضرين  بورغدة حسين
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ" بن دعاس زىير

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ" حميس عبد القادر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2015جويمية  14مؤرخ في  443رار رقم ــق
 المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات والفنون بجامعة زيان عاشور بالجمفة

  
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، 

، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي

والمتضمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430حرم عام م 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة الجمفة،

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

 ،2014أكتوبر  05ي لكمية اآلداب والمغات والفنون المؤّرخ في وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العمم -
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44: تطبيقا ألحكام المادة األولىالمادة 
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ، المعّدل والمتّمم والمذكور أعاله، ييدف ىذا 2003غشت سنة  23الموافق 

 ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة زيان عاشور بالجمفة.
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة زيان عاشور بالجمفة 2 ادةــمــال

 بالجدول الممحق بيذا القرار.
: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة زيان عاشور بالجمفة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا 3 ادةالــمــ

  القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 يحدد القائمة االسميةالذي  2015جويمية  14المؤرخ في  443ممحق بالقرار رقم 
 المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات والفنون بجامعة زيان عاشور بالجمفة.ألعضاء 

 الصفـة والمقـباالسم 
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون، ممثل من مصف  حشالفي لخضر

 األستاذية لقسم المغة واألدب العربي
 عميد الكمية عبد الوىاب المسعود
 نائب العميد مكمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بن مسعود دمحم العربي

 نائب العميد مكمف بالدراسات وشؤون الطمبة الطيب لطرشي
 رئيس قسم المغة واألدب العربي قراش دمحم

 رئيسة قسم المغات بمحاج أميرة
 رئيس قسم الفنون  عالل عماري 

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم المغة واألدب العربي بن عبد ّللّا نور الدين
 من مصف األستاذية لقسم المغاتممثل عن األساتذة  ناصر خوجة حميد

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم الفنون  فشار عطاللّ 
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " لمكمية عامر لحمول

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " لمكمية تربش عز الدين
 مسؤول المكتبة بورقدة عامر

 مخبرمدير  خويمد دمحم األمين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015جويمية  15مؤرخ في  447رقم  قــرار
 1وىران  -المجمس العممي لكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
بتنظيم المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 والمتّمم، لجامعة وىران وسيرىا، المعدّ 
والذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
،  2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

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

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي،
 .2015فيفري  8انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والفنون المؤّرخ في   وبناء عمى محاضر -

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

 .1وىران -االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة
، وفقا 1وىران -دد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة: تح2ادة ــمـــال

 لمجدول الممحق بيذا القرار.
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، كل فيما يخصو، بتطبيق 1وىران -: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أحمد بن بمة3الـــمــادة 
  البحث العممي.و سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي أحكام ىذا القرار الذي 

 

 2115جويمية  15حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                        

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسميةالذي  2015جويمية  15المؤرخ في  447ممحق بالقرار رقم 
 1وىران  -المجمس العممي لكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمةألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والفنون  اسطمبول ناصر
 الكميةعميدة  مطيري صفية
 نائبة العميد مكمفة بما بعد التدرج مغراوي فاطمة
 نائبة العميد مكمفة بالبيداغوجيا طامر أنوال

 رئيس قسم الفنون  لخضر منصوري 
 رئيس قسم المغة العربية وآدابيا زرادي نور الدين

 رئيس المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بن سعيد دمحم
 رئيس المجنة العممية لقسم الفنون  صّياد سيد أحمد

 مدير مخبر بحث ممياني دمحم
 مدير مخبر بحث درار مكي

 مدير مخبر بحث بن مالك حسن
 مدير مخبر بحث سكران عبد القادر

 مدير مخبر بحث ميراث العيد
 مدير مخبر بحث راس الماء عيسى

 العربية وآدابياممثل األساتذة من مصف األستاذية لقسم المغة  ىواري بمقاسم
 لقسم الفنون  ةممثل األساتذ حمر العين خيرة

 لقسم الفنون  ةممثل األساتذ نقاش غالم
 ممثمة األساتذة المساعدين قسم "أ" عثمان مميكة
 مسؤولة المكتبة لكباد فتيحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية ألعضاءيحدد القائمة  2015جويمية  15مؤرخ في  448رقم قــرار 
 1وىران -المجنة العممية لقسم الفنون لكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة

     

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق بتنظيم  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 والمتّمم، لالمعدّ جامعة وىران وسيرىا، 
الذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعّدل و المتّمم،يحّدد مي الذي
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 . 2015جانفي  22قسم الفنون بكمية اآلداب والفنون المؤّرخ في وبناء  عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية ل -
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

 .1وىران -االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفنون بكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة
وىران  -: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفنون بكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة02 ادةــمــال

 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1
، كل فيما يخصو، بتطبيق 1وىران -: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أحمد بن بمة03 ادةــمــال

  حكام ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.أ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي 2015جويمية  15المؤرخ في  448ممحق بالقرار رقم 
 1وىران  -المجنة  العممية لقسم الفنون  لكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم الفنون  صّياد سيد احمد
 رئيس القسم لخضر منصوري 
 ةممثل عن األساتذ حمر العين خيرة

 ةممثل عن األساتذ بن ذىبية بن نكاع
 ةممثل عن األساتذ الزاوي )م( بوزادي فتيحة

 المحاضرين قسم "أ" ةممثل عن األساتذ طامر أنوال 
 المحاضرين قسم "أ" ةممثل عن األساتذ غالم نقاش

 المساعدين قسم "أ" ةممثل عن األساتذ عثمان مميكة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية ألعضاء المجنةيحدد القائمة  2015جويمية  15مؤرخ في  449رقم  قــرار
 1وىران -العممية لقسم المغة العربية وآدابيا لكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة

       

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق بتنظيم  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 والمتّمم، لوىران وسيرىا، المعدّ جامعة 
الذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 ،2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، الذي
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 . 2015جانفي  22وبناء  عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا المؤّرخ في  -
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48: تطبيقا ألحكام المادة األولىالمادة 
والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة  ، المعّدل2003غشت سنة  23الموافق 

 -االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة
 .1وىران

اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن  : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية2ادة ــمــال
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1وىران  -بمة

، كل فيما يخصو، بتطبيق 1وىران -: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين و مدير جامعة أحمد بن بمة3ادة ــمــال
  ث العممي.أحكام ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبح
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 ائمة االسمية ألعضاءيحدد الق الذي 2015جويمية  15المؤرخ في  449ممحق بالقرار رقم 

 1وىران -المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا  لكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة
 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم  بن سعيد دمحم

 رئيس القسم نور الدين زاردي
 ةممثل عن األساتذ اسطمبول ناصر

 ةاألساتذممثل عن  برونة دمحم
 ةممثل عن األساتذ ىواري بمقاسم

 ةممثل عن األساتذ بن عيسى عبد الحميم
 المحاضرين قسم "أ" ةممثل عن األساتذ آيت حمدوش فريدة

 المحاضرين قسم "أ" ةممثل عن األساتذ العزوني فتيحة
 المحاضرين قسم "أ" ةممثل عن األساتذ حبيب زحماني فاطمة الزىراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤّرخ في 204يعّدل القرار رقم  2015جويمية  15مؤرخ في  450رقم  قــرار
 والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2015ماي  21

 الرياضيات واإلعالم اآللي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن  1984غشت سنة  18الموافق  1404 ذي القعدة عام 21المؤرخ في  205-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران،  
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،
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يحدد  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في 500-05 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 

، 2008جويمية سنة  14الموافق  1429رجب عام  11المؤرخ في  210-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 تذة متخصصة في التعميم التقني بوىران إلى مدرسة خارج الجامعة،والمتضمن تحويل المدرسة العميا لألسا

، 2012أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عام  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 بوىران،  والمتضمن تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات

والذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 .2015مارس  04وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي المؤّرخ في  -
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

تعدل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بالمدرسة المتعددة التقنيات  األولى: المادة
 بوىران، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار    

  : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 2 ادةــمـــال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ائمة االسمية ألعضاءيحدد القالذي  2015جويمية  15المؤرخ في  450ممحق بالقرار رقم 

 المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
 الصفـة االسم والمقـب

 رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بن أحمد بوبكر
 رئيس القسم مدربل يوب

 ممثل عن األساتذة شقاق مصطفى
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" بمعايب نضرة
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" غامنية صفية
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" بطاط وفاء

 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" براىامي منور
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم "أ" بن يطو نورية

 األساتذة المساعدين قسم "ب" ممثمة عن حمادي ياسمينة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية 2015جويمية  15مؤرخ في  451رقم قــرار 
 ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار

  

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، 
،  2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعّدل و المتّمم، والذي
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والمتضّمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة بشار، المعّدل والمتّمم، 

والذي  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحّيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 .2015مارس  1فبراير و 24محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة المؤّرخة في  وبناء عمى -
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

 .ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار، بالجدول الممحق 2ادة ــمــال

 .بيذا القرار
: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم ببشار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا 3ادة ــمــال

  القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2115جويمية  15حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                        
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية يحدد القائمةالذي  2015جويمية  15مؤرخ في  451رقم ممحق بالقرار 

 المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشارألعضاء 
 الصفـة االسم والمقـب

رئيس المجمس العممي لكمّية التكنولوجيا، ممثل األساتذة ذوي مصف  عبد المجيدحموين 
 األستاذية لقسم اليندسة المعمارية 

 عميد الكمية ربحي مبروك
 نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ميداوي رزلي
 والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج  بوعنيني دمحم
 رئيس قسم اليندسة الكيربائية بمدغم دمحم
 رئيسة قسم اليندسة الميكانيكية الشيخ نوال

 رئيس قسم اليندسة المدنية والري  سعيدي عبد الكريم
 رئيسة قيم اليندسة المعمارية بيارة رتيبة وداد

 اليندسة الكيربائيةرئيس المجنة العممية لقسم  باسو عبد السالم
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية حمادي فضيل

 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري  جرمان دمحم
 مدير مخبر بحث برقة عبد المجيد
 مدير مخبر بحث بن زقاو عمي

 مدير مخبر بحث دحو زىرة
 مدير مخبر بحث دراوي بمقاسم
 مدير مخبر بحث الكريمشريطي عبد 

 مدير مخبر بحث عبد الخالق عثمان
 مدير مخبر بحث موالي لخضر عبد المنعم
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 مدير مخبر بحث تفراوي أحمد
 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم اليندسة الكيربائية بوسرحان اسماعيل خميل

 اليندسة الكيربائيةممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم  عالوة بومدين
  ممثل عن األستاذية لقسم اليندسة الميكانيكية بمياشمي مريم
 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم اليندسة الميكانيكية معموري سعيد

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم اليندسة المدنية والري  مربوح ادمحم
 المساعدين قسم " أ " لمكمية ممثل عن األساتذة عبد المالك حسين

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " لمكمية نبو رشيد 
 مسؤول المكتبة جومي عبد الرحمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2015جويمية  15مؤرخ في  452رقم  قــرار

 العممية لقسم اليندسة المدنية والري لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار
        

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، 
،  2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي
والمتضّمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة بشار، المعّدل والمتّمم، 
والذي  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحّيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
فبراير   26فبراير و 24محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري المؤّرخة في  وبناء عمى -

2015.  
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

 ار.ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببش
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم 2ادة ــمــلا

 ببشار، بالجدول الممحق بيذا القرار.
خصو، بتنفيذ ىذا : يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم ببشار، كل فيما ي3ادة ــمــال

  البحث العممي.النشرة الرسمية لمتعميم العالي و القرار الذي سينشر في 
 2115جويمية  15حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                        
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاءالذي  2015جويمية  15مؤرخ في  452رقم ممحق بالقرار 
 المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري  جرمان دمحم

 رئيس قسم سعيدي عبد الكريم
 ممثل عن االساتذة جرمان دمحم
 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم"أ" قالوي بشير

 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم"ب" يحياوي عبد الحميم
 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم"ب" مكاني عبد القادر

 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم"أ" صادق يونس
 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم"أ" عبد الجبار ربيع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة 2015جويمية  15مؤرخ في  453 قــرار رقم
 لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار العممية

       

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، 
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي
والمتضّمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430حرم عام م 7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة بشار، المعّدل والمتّمم، 
والذي  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحّيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 . 2015فبراير   26فبراير و 24أعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية المؤّرخة في وبناء عمى محضر انتخاب  -

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

 .ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم 2ادة ــمــال

 ببشار، بالجدول الممحق بيذا القرار.
بتنفيذ ىذا  : يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم ببشار، كل فيما يخصو،3ادة ــمــال

  القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2115جويمية  15حـرر بالجزائر في 

 العممي  وزير التعميم العالي والبحث                                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاءالذي  2015جويمية  15مؤرخ في  453رقم ممحق بالقرار 
 المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية  لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية  حمادي فوضيل

 رئيس قسم الشيخ نوال
 قسم"أ"ممثل عن االساتذة المحاضرين  المير دمحم

 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم"أ" رحماني لخضر
 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم"أ" ميسوم عبد الكريم

 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم"أ" طرفاوية نزيو
 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم"أ" كواري مصطفى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة 2015جويمية  15مؤرخ في  454قــرار رقم 
 لقسم اليندسة الكيربائية لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار العممية

        

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، 
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي
والمتضّمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430حرم عام م 7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة بشار، المعّدل والمتّمم، 
والذي  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحّيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 . 2015فبراير   26فبراير و  24في  أعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية المؤّرخةوبناء عمى محضر انتخاب  -

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

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

 االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار.
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم 2ادة ــمــال

 ببشار، بالجدول الممحق بيذا القرار.
بتنفيذ ىذا : يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم ببشار، كل فيما يخصو، 3الــمــادة 

  القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2115جويمية  15حـرر بالجزائر في 

 العممي وزير التعميم العالي والبحث                                                                                                                        
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاءالذي  2015جويمية  15مؤرخ في  454رقم ممحق بالقرار 
 المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية  لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم ببشار

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية  باسو عبد السالم

 رئيس قسم بمدغم دمحم
 ممثل عن االساتذة  عيساوي عبد الغاني

 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم"أ" عبد الحفيع حسني
 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم"أ" دىيني رشيد

 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم"ب" بنوجعفر شريف
 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم"أ" بمحاج دمحم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2005 أكتوبر 20مؤّرخ في  116 قرر رقميعدل الم، 2015جويمية  16المؤرخ في  455رقم قــرار 
 "نظام جديد" لنيل شيادة الميسانس المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا

 2006-2005لمسنة الجامعية  
 

 العممي،إّن وزير التعميم العالي والبحث 
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25 المؤّرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،أعضاء الحكومةتعيين 
المتعمق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -

 ، المعّدل والمتّمم ،وسيرىا جامعة عنابةبتنظيم 
المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان  2005 أكتوبر 20مؤّرخ في ال 116 قرر رقمالموبمقتضى   -

 . 2006 - 2005تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس "نظام جديد" لمسنة الجامعية 
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

المحدد لقائمة  2005 أكتوبر 20مؤّرخ في ال 116 قرر رقمممحق الم: ييدف ىذا القرار إلى تعّديل  األولـى المادة
شيادة الميسانس "نظام جديد" لمسنة الجامعية مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل 

2005 - 2006. 
 :والمذكور أعاله، عمى النحو التالي 2005 أكتوبر 20مؤّرخ في ال 116 قرر رقميعّدل ممحق الم: 2ادة ــمـــال

 :عنابةجامعة 
 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 األرض والكون عموم 
 أ مياه ومحيط  جيولوجيا

 أ تييئة ريفية اإلقميم جغرافيا وتييئة
 أ تييئة حضرية

 

 ".........................الباقي بدون تغيير. ............................."
: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  3ادة ــمـــال

 . الرسمية لمتعميم العالي والبحث العمميينشر في النشرة س
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 المفتوحة ماستر تسويةيتضّمن ، 2015جويمية  16مؤّرخ في  456رقم  قــرار
 البيضبالمركز الجامعي  2014 – 2013بعنوان السنة الجامعية 

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم بمقتضى  -

 ،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25 المؤّرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،تعيين أعضاء الحكومة
المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2010 سنة سبتمبر 9الموافق  1431رمضان عام  30مؤّرخ في ال 204-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 بالبيض،المتضّمن إنشاء مركز جامعي 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا المتضّمن إنشاء  2015سنة  أفريل 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

  .وصالحياتيا وسيرىا
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

بالمركز الجامعي  2014 - 2013مفتوحة بعنوان السنـة الجـامعيـة  ماسترا القرار إلى تسوية ذييدف ى :األولـى المادة
 لممحق ىذا القرار. طبقا بالبيض،

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا بالبيض: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي  2 ــادةـمــال
  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالقرار الذي 
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 بالبيضالمركز الجامعي ، ماسترتسوية  ممحق:
 2014 - 2013 السنة الجامعية

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
 أ والمعاصر التاريخ الحديث تاريخ -عموم إنسانية  عموم إنسانية واجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الميسانس تأىيليتضمن ، 2015جويمية  16المؤّرخ في  457رقم  قــرار
 الجامعي بالبيضبالمركز ، 2014-2013الجامعية  بعنوان الّسنةالمفتوحة 

    

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

المتضّمن و  2010سنة سبتمبر  9الموافق  1431عام  رمضان30المؤّرخ في  204-10التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -
 ،البيضإنشاء مركز جامعي ب

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015سنة  أبريل 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

بالمركز الجامعي  2014–2013المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ميسانسالييذف ىذا القرار إلى تسوية  :األولـى المادة
 لممحق ىذا القرار. بالبيض، طبقا

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا البيضيكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي ب :2ـــادة مــــال
  القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2115جويمية  16حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                        

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالبيضالمركز الجامعي ، الميسانسممحق: تأىيل 
 2014- 3201الّسنة الجامعية   

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
عموم اقتصادية، تسيير وعموم 

 تجارية
 أ تامين وبنوك عموم اقتصادية
 أ إدارة مالية عموم التسيير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الميسانس تأىيليتضمن ، 2015جويمية  16المؤّرخ في  458رقم  قــرار
 بجامعة قالمة، 2013-2012الجامعية  بعنوان الّسنةالمفتوحة  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15المرسوم الرئاسي رقم وبمقتضى  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوم تالتنفيذي رقم  -

 والمتمم،المتضمن إنشاء حامعة قالمة، المعدل 
المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
الذي  2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015سنة  أبريل 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
  .وصالحياتيا وسيرىا

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

بجامعة قالمة،  2013 – 2012المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ميسانسالييذف ىذا القرار إلى تسوية  :األولـى المادة
 لممحق ىذا القرار. طبقا

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي جامعة قالمةيكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :2المـــــادة 
  العممي.سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث 
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 جامعة قالمة، ميسانسالممحق: تأىيل 
 2013- 2201الّسنة الجامعية   

 الميدان الفرع  التخصص طبيعة
 عموم وتكنولوجيا ىندسة معمارية ىندسة معمارية أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنشاء يتضمن، 2015جويمية  16في  مؤرخ 459رقم  قــرار

 2الجزائر جامعة لدى العموم اإلجتماعية لكمية المكونة األقسام
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
والمتضمن  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،أعضاء الحكومةتعيين 
 2003 سنة غشت 23 الموافق 1424عام  الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 ،منو 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعـد الجامعـة ميـام يحدد الذي
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عام  3المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، المعدل والمتمم،2اء جامعة الجزائروالمتضمن إنش
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
نة لكمية العموم اإلنسانية والمتضمن إنشاء األقسام المكو  2010جانفي  3المؤرخ في  03وبمقتضى القرار رقم  -

  .2واإلجتماعية لدى جامعة الجزائر
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 1424 عــام الثانيـة جمـادى 24 فـي المـؤرخ 279-03 رقــم التنفيـذي المرسـوم مـن 34 المـادة ألحكــام تطبيقـا: المـادة األولـى
 األقســــام إنشــــاء إلـــى القـــرار ىـــذا ييـــدف أعـــاله، والمـــذكور المـــتمم،المعـــدل و  ،2003 ســـنة غشـــت 23 الموافـــق
 .-2الجزائر  جامعة –العموم اإلجتماعية لكمية المكونـة

 :التالية األقسام -2الجزائر  جامعة –العموم اإلجتماعية  كمية لدى تنشأ: 2 ادةــمـــال
 قسم عمم النفس، -
 قسم  عموم التربية، -
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 قسم األرطوفونيا، -
 قسم عمم اإلجتماع. -

 والمذكور أعاله. 2010جانفي  3المؤرخ في  03 يمغي القرار رقم :3 ادةــمـــال
 ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،2الجزائر جامعة ومديرالعاليين  التكوينالعام لمتعميم و  مديرال ةداالس من كل كمف: ي4 ادةــمـــال

  .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار
 2115جويمية  16بالجزائر في حـرر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                        
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنشاء يتضمن، 2015جويمية  16في  مؤرخ 460رقم  قــرار
 2الجزائر جامعة لدىالعموم اإلنسانية  لكمية المكونة األقسام

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
والمتضمن  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،أعضاء الحكومةتعيين 
 2003 سنة غشت 23 الموافق 1424عام  الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 ،منو 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعـد الجامعـة ميـام يحدد الذي
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عام  3المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، المعدل والمتمم،2والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلنسانية  2010جانفي  3المؤرخ في  03وبمقتضى القرار رقم   -

  .2واإلجتماعية لدى جامعة الجزائر
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 1424 عام الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم من 34 المادة ألحكام تطبيقا :المادة األولى
 األقسـام إنشـاء إلى القرار ىذا ييدف أعاله، والمذكور المتمم،و  المعدل ،2003 سنة غشت 23 الموافق
 .2الجزائر جامعة –العموم اإلنسانية  لكمية المكونـة

 :التالية األقسام -2الجزائر  جامعة –العموم اإلنسانية  لكمية لدى تنشأ:  2 ادةــمـــال
 قسم الفمسفة، -
 قسم عمم المكتبات والتوثيق، -
 قسم التاريخ. -

 و المذكور أعاله. 2010جانفي  3المؤرخ في  03يمغي القرار رقم   :3 ادةــمـــال
 بتنفيذ يخصو، فيما كل ،2الجزائر جامعة ومديرالعاليين  التكوينالعام لمتعميم و  مديرال ةداالس من كل كمف: ي 4 ادةــمـــال

  .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا
 2115جويمية  16حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                        
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األقسام إنشاء يتضمن، 2016جويمية  16في  مؤرخ 461رقم  قــرار
 2الجزائر جامعة لدىالمغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية  لكمية المكونة

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
والمتضمن  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،أعضاء الحكومةتعيين 
 2003 سنة غشت 23 الموافق 1424عام  الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 ،منو 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعـد الجامعـة ميـام يحدد الذي
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عام  3المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، المعدل والمتمم،2إنشاء جامعة الجزائروالمتضمن 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
مكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة ، والمتضمن إنشاء األقسام ال2013يناير  3المؤرخ في  4وبمقتضى القرار رقم  -

  .، المعدل2الجزائر 
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 1424 عام الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم من 34 المادة ألحكام تطبيقا: األولى المادة
 األقسـام إنشـاء إلى القرار ىذا ييدف أعاله، والمذكور المتمم،المعدل و  ،2003 سنة غشت 23 الموافق
 .-2الجزائر  جامعة –المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية  لكمية المكونـة

 :التالية األقسام -2الجزائر  جامعة –المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية  لكمية لدى تنشأ:  2 ادةــمــــال
 قسم المغة العربية وآدابيا، -
 قسم عموم المسان، -
 المغة التركية الروسية.قسم  -

 ، المعدل والمذكور أعاله.2013يناير  3المؤرخ في  4يمغي القرار رقم  :3 ادةــمــــال
 بتنفيـذ يخصـو، فيمـا كـل ،2الجزائـر جامعـة ومـديرالعـاليين  التكـوينالعـام لمتعمـيم و  مـديرال ةداالسـ مـن كل كمف: ي 4 ادةــمــــال

 .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا
 2016جويمية  16 حرر بالجزائر في                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنشاء يتضمنـ 2015جويمية  16في  مؤرخ 462رقم  قــرار

 2الجزائر جامعة لدىالمغات األجنبية  لكمية المكونة األقسام
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
والمتضمن  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،أعضاء الحكومةتعيين 
 2003 سنة غشت 23 الموافق 1424عام  الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 ،منو 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعـد الجامعـة ميـام يحدد الذي
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 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عام  3المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ، المعدل والمتمم،2والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر

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

، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة 2013يناير   3المؤرخ في  4وبمقتضى القرار رقم   -
  ، المعدل.2الجزائر 

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 1424 عــام الثانيـة جمـادى 24 فـي المـؤرخ 279-03 رقــم التنفيـذي المرسـوم مـن 34 المـادة ألحكــام تطبيقـا: األولـى المـادة
 األقســــام إنشــــاء إلـــى القـــرار ىـــذا ييـــدف أعـــاله، والمـــذكور المـــتمم،المعـــدل و  ،2003 ســـنة غشـــت 23 الموافـــق
 .-2الجزائر  جامعة –المغات األجنبية  لكمية المكونـة

 :التالية األقسام -2الجزائر  جامعة –المغات األجنبية  لكمية لدى تنشأ:  2 ادةــمــــال
 قسم المغة اإلنجميزية، -
 قسم المغة الفرنسية، -
 و األلمانية. ةقسم المغات اإلسبانية واإليطالي -

 ، المعدل والمذكور أعاله.2013يناير  3المؤرخ في  4يمغي القرار رقم  :3 ادةــمــــال
 بتنفيـذ يخصـو، فيمـا كـل ،2الجزائـر جامعـة مـدير والعـاليين  التكـوينالعـام لمتعمـيم و  مـديرال ةداالسـ من كل كمف: ي4 ادةــمــــال

 .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا
 2016جويمية  16 حرر بالجزائر في                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن 2015جويمية  16 في مؤرخ 463 رقم قــرار
 الوادي جامعة لدى الدقيقة العموم لكمية المكونة األقسام إنشاء

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
والمتضمن  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،أعضاء الحكومةتعيين 
 2003 سنة غشت 23 الموافق 1424عام  الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 ،منو 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعـد الجامعـة ميـام يحدد الذي
 والمتضمن ،2012 سنة يونيو 4 الموافق 1433 عام رجب 14 في المؤرخ 243-12 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

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

 التعميم العالي والبحث العممي، يحدد صالحيات وزير
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم  والتكنولوجيا  2012ديسمبر  16المؤرخ في  474وبمقتضى القرار رقم  -

  .الواديلدى جامعة 
 

 يــقــرر ما يأتي:
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 1424 عام الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم من 34 المادة ألحكام تطبيقا: األولى المادة
 األقسـام إنشـاء إلى القرار ىذا ييدف أعاله، والمذكور والمتمم، المعدل ،2003 سنة غشت 23 الموافق
 .الوادي جامعة –الدقيقة العموم لكمية المكونـة

 :التالية األقسام -الوادي جامعة – الدقيقة العموم كمية لدى تنشأ:  2 ادةــمــــال
 ،الفيزياء قسم -
 ،الرياضات قسم -
 الكيمياء، قسم -
 قسم اإلعالم اآللي. -

 والمذكور أعاله. 2012ديسمبر  16المؤرخ في  474يمغي القرار رقم  :3 ادةــمــــال
 ىـذا بتنفيـذ يخصـو، فيمـا كـل ،الـوادي جامعـة ومـديرالعـاليين  التكـوينالعام لمتعمـيم و  مديرال ةداالس من كل كمف: ي4 ادةــمــــال

 .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار
 2016جويمية  16 حرر بالجزائر في                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن 2015جويمية  16 في مؤرخ 464 رقم قــرار
 الوادي جامعة لدى التكنولوجيا لكمية المكونة األقسام إنشاء

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
والمتضمن  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،أعضاء الحكومةتعيين 
 2003 سنة غشت 23 الموافق 1424عام  الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 ،منو 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعـد الجامعـة ميـام يحدد الذي
 والمتضمن ،2012 سنة يونيو 4 الموافق 1433 عام رجب 14 في المؤرخ 243-12 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

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

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا  2012ديسمبر  16المؤرخ في  474وبمقتضى القرار رقم   -

  .الواديجامعة  لدى
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 1424 عام الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم من 34 المادة ألحكام تطبيقا: األولى المادة
 األقسـام إنشـاء إلى القرار ىذا ييدف أعاله، والمذكور والمتمم، المعدل ،2003 سنة غشت 23 الموافق
 .- الوادي جامعة –التكنولوجيا  لكمية المكونـة

 :التالية األقسام - الوادي جامعة – التكنولوجيا كمية لدى تنشأ:  2 ادةــمــــال
 ،اليندسة الكيربائية قسم -
 ،اليندسة الميكانيكية قسم -
 ىندسة الطرائق وبترو كيمياء، قسم -



 أوت(-)جويلية-الجزء األول-5105السداسي الثاني                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 035
 

 قسم الري واليندسة المدنية. -
 و المذكور أعاله. 2012ديسمبر  16المؤرخ في  474يمغي القرار رقم  :3 ادةــمــــال
 ىـذا بتنفيـذ يخصـو، فيمـا كـل ،الـوادي جامعـة ومـديرالعـاليين  التكـوينالعام لمتعمـيم و  مديرال ةداالس من كل كمف: ي4 ادةــمــــال

   .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار
 2016جويمية  16 حرر بالجزائر في                                                                                                    

 ث العمميوزير التعميم العالي والبح                                                                                                    
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنشاء يتضمن، 2015جويمية  16في  مؤرخ 465رقم  قـــرار
 الوادي جامعة لدىلمعيد العموم اإلسالمية   المكونة األقسام

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
والمتضمن  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،أعضاء الحكومةتعيين 
 2003 سنة غشت 23 الموافق 1424عام  الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 ،منو 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعـد الجامعـة ميـام يحدد الذي
 والمتضمن ،2012 سنة يونيو 4 الموافق 1433 عام رجب 14 في المؤرخ 243-12 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

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

  يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 1424 عام الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم من 58 المادة ألحكام تطبيقا: األولى المادة
 األقسـام إنشـاء إلى القرار ىذا ييدف أعاله، والمذكور المتمم،المعدل و  ،2003 سنة غشت 23 الموافق
 .-الوادي جامعة – لمعيد العموم اإلسالمية المكونـة

 :التالية األقسام -الوادي جامعة – معيد العموم اإلسالمية لدى تنشأ:  2 ادةــمــــال
 قسم الشريعة، -
 قسم أصول الدين، -
 الحضارة اإلسالمية. -

 ىـذا بتنفيـذ يخصـو، فيمـا كـل ،الـوادي جامعـة ومـديرالعـاليين  التكـوينالعام لمتعمـيم و  مديرال ةداالس من كل كمف:ي 3 ادةــمــــال
 .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2016جويمية  16 حرر بالجزائر في                                                                                                            
 العالي والبحث العممي وزير التعميم                                                                                                         

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجنة الخدمات، يتضمن تجديد تشكيمة 2015جويمية  16مؤرخ في  قــرار
 االجتماعية  لدى جامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بوىران

 

 العالي والبحث العممي، مإن وزير التعمي
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15في المؤرخ  82/179بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
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 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
العالي  معمي، المحدد لصالحيات وزير الت2013جانفي سنة  30المؤرخ في  13/77بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحث العممي،
، المتضمن إنشاء جامعة العموم والتكنولوجيا 1975أفريل سنة  29المؤرخ في  75/27بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 دمحم بوضياف وىران، المعدل والمتمم.
الخدمات  ، المتعمق باجتماع االعضاء المنتخبين وتنصيب أعضاء لجنة2015جوان سنة  30نظرا لممحضر المؤرخ في  -

  االجتماعية.
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف وىران ، المادة األولى
 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم :2الـــمــادة 

 األعضاء الدائمون:
 شاعة اليواري، –03 غواص دمحم،              –02 بوشطاطة نذير –01
 بن طيب كمال -06 ازيدي اليواري،                      –05 كرارمة أحمد –04
 محي الدين فاطمة، -09 بوحاجي أحمد، -08 بغدادلي نصر الدين -07

 
 األعضاء اإلضافيون :

 بوخرص عبد الكريم،-03 خيثر سيدي دمحم،              –02 قروج دمحم،              –01
 ( سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3الـــمــادة 
نشرة : يكمف السيد مدير جامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف وىران، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في ال4الـــمــادة 

 الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. 
 2115جويمية  16حـرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      
 األمين العام                                                                                                                               

 الدين صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة  2015جويمية  16مؤرخ في  قــرار
 الخدمات االجتماعية لدى جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم

 

 العالي والبحث العممي، مإن وزير التعمي
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179الرئاسي رقم بمقتضى المرسوم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
العالي  م، المحدد لصالحيات وزير التعمي2013جانفي سنة  30المؤرخ في  13/77بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحث العممي،
المؤرخ  98/220، المتمم لممرسوم التنفيذي رقم 2012فيفري سنة  12المؤرخ في  12/77بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 ، المتضمن إنشاء جامعة مستغانم،1998جويمية  07في 
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رز االصوات الخاصة بانتخاب ممثمي االساتذة في لجنة ، المتعمق بف2015أفريل سنة  15نظرا لممحضر المؤرخ في  -
 الخدمات االجتماعية،

،المتعمق بفرز االصوات الخاصة بانتخاب ممثمي العمال االداريين 2015أفريل سنة  15نظرا لممحضر المؤرخ في  -
 التقنيين وعمال الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية. 

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة مستغانم، المادة األولى
 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم :2الـــمــادة 

 األعضاء الدائمون:
 بن زيدان الحاج –03 عبد الوىاب دمحم،              –02 بوروبة أحمد الحاج،               –01
 سعيدون جمول -06 عزيز زوبير،                      –05 بن ناصر سيد أحمد،          –04
 بوشيخي بوحوص -09 أرسالن شريف                  -08 بن قطاط لخضر -07

 األعضاء اإلضافيون :
 بقنين عثمان-03 حاج سميمان دمحم –02 براس أحمد –01

 ( سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03لمدة ثالث ): تسري عيدة ىذه المجنة 3الـــمــادة 
: يكمف السيد مدير جامعة مستغانم، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي 4الـــمــادة 

 والبحث العممي. 
 2115جويمية  16حـرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      
 األمين العام                                                                                                                               

 الدين صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائمة االسميةيحـدد  2015جويمية  20ـؤرخ في م  466رقـم   قــرار
 لممدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات بالجزائرالعممي  المجمسألعضـاء 

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والذي يتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
والذي يحدد  2005ديسمبر  29الموافق 1426ذو القعدة عام  27 المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 
ضمن والمت 2009ينايــر سنة  20الموافق  1430محرم عام  23المؤرخ في  22-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 انشاء المدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات بالجزائر،
والذي   2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77- 13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
التحضيرية لمعموم والتقنيات بالجزائر المؤرخ في وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممدرسة  -

21/06/2015.  
 

 يــقــرر ما يأتي:
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 1426ذو القعدة عام  27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم   19تطبيقا ألحكام المادة :األولى المادة
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005ديسمبر  29الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات بالجزائر.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية لمعموم و التقنيات بالجزائربالجدول الممحق  :2 ادةــمــــال

 يذا القرار.ب
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة التحضيرية لمعموم و التقنيات بالجزائر،كل فيما  :3 ادةــمــــال

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

 2016جويمية  20 حرر بالجزائر في                                                                                                                
 حث العمميع/وزير التعميم العالي والب                                                                                                               

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يحدد القائمة  2015جويمية  20المؤرخ في  466ممحق بالقرار رقم  
 المجمس العممي لممدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات بالجزائراالسمية ألعضاء 

 الصفة                 المقباالسم و 
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة حاجي صديق 
 لمدراسات مديرال ةنائب ميمون شيرزاد 

 قسم الرياضيات  ةرئيس بن يعيش نسيمة 
 قسم الكيمياء رئيس  بمعزوقي رفيق الدين 

 قسم الفيزياء رئيس  خمف هللا دمحم 
 ممثل عن األساتذة  براح أحمد 
 "ب  "ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم  زعتر سيام 

 "أ  "ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم  بن كانون عواوش 
 -ىواري بومدين –العموم و التكنولوجيا  جامعةأستاذ ب شمغوم شعبان 
 -ىواري بومدين –العموم و التكنولوجيا  جامعةأستاذ ب سايغي دمحم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مة االسمية ألعضـاءيحـدد القائ 2015جويمية  20مـؤرخ في  467رقـم  قــرار

 المجمي العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة بغميزان 
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والذي يتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
والمتضمن  2008جويمية سنة  9الموافق   1429رجب عام  6المؤرخ في  206-08وبمقتضى المرسوم  التنفيذي رقم  -

 انشاء المركز الجامعي بغميزان، 
الذي و  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الخاصة بتنظيمو وسيره،القواعد يحدد ميام المركز الجامعي و 
والذي  2013جانفي سنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في 77 - 13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  .2015س مار  04و 01وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات المؤرخة في  -
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 يــقــرر ما يأتي:
 

الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذي رقم  32تطبيقا ألحكام المادة  :األولى المادة
المذكور أعاله، القواعد الخاصة بتنظيمو وسيره و ، المحدد لميام المركز الجامعي و 2005غشت سنة  16

المغات بالمركز اء المجمس العممي لمعيد اآلداب و القائمة االسمية ألعضييدف ىذا القرار إلى تحديد 
 الجامعي أحمد زبانة بغميزان.

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة بغميزان 2 ادةــمــــال
 بالجدول الممحق بيذا القرار.

المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي أحمد زبانة بغميزان، كل فيما يخصو،  : يكمف3 ادةــمــــال
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2016جويمية  20 حرر بالجزائر في                                                                                                       
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015جويمية  20المؤرخ في  467ممحق بالقرار رقم 
 المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات  بالمركز الجامعي أحمد زبانـة بغميزان

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات، ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ"  مفالح بن عبد هللا 
 مدير معيد  اآلداب و المغات براىيمي  بوداود 
 مدير مساعد لما بعد التدرج و البحث العممي خالدي سمير 

 مديرة مساعدة لمدراسات في التدرج  بمحاج جمول  سعاد 
 رئيس قسم المغة العربية  بن شماني دمحم 

 رئيس قسم المغة الفرنسية  برحال نبيل زىير 
 رئيسة قسم المغة االنجميزية  بن زرجب فزالت 
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " عطاطفة بن عودة 
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " بمعجين  سفيان 

 المحاضرين قسم " أ "ممثل عن األساتذة  بن أحمد بن عمي 
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " مقدم دمحم

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " بن أحمد بن عمي 
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " بن زيان ليمى 
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " بن قوة سفيان 

 األساتذة المحاضرين قسم " ب "ممثمة عن  بن شيحة نصيرة 
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " ساحي دمحم 

 مسؤولة المكتبة  عتو  فاطمة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء  2015جويمية  20في  مـؤرخ 468رقـم  قــرار
 العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب بعين تموشنت  سالمجم 

 
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والذي يتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
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والمتضمن انشاء المركز الجامعي بعين  2008جويمية سنة  9المؤرخ في  205-08وبمقتضى المرسوم  التنفيذي رقم  -
 تموشنت، 

والذي  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 عي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،يحدد ميام المركز الجام

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

  .2015فيفري  16 وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات المؤرخ في -
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذي رقم  32:تطبيقا ألحكام المادة األولى المادة
، المحدد لميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره والمذكور أعاله، ييدف 2005غشت سنة 

المغات بالمركز الجامعي اء المجمس العممي لمعيد اآلداب و القائمة االسمية ألعضىذا القرار إلى تحديد 
 بمحاج بوشعيب بعين تموشنت.

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب بعين 2 ادةــمــــال
 تموشنت بالجدول الممحق بيذا القرار.

كل فيما  : يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي بمحاج بوشعيب بعين تموشنت، 3 ادةــمــــال
   يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2016جويمية  20 حرر بالجزائر في                                                                                                            
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2015جويمية  20المؤرخ في  468ممحق بالقرار رقم 
 المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات  بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب بعين تموشنت

 الصفـة االسم والمقـب
 المغات، ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" و رئيسة المجمس العممي لمعيد اآلداب  حطري سمية

 مدير معيد  اآلداب والمغات عبد الجميل منقور
 مدير مساعد مكمف بالبيداغوجيا بوحسون عز الدين 

 رئيس قسم المغة االنجميزية بويكن عمر باىي عبد القادر 
 رئيس قسم العموم االجتماعية   كروم موفق 

 رئيسة قسم المغة الفرنسية  يوسفي شكيب خميل 
 ممثل عن األساتذة  بوخاتم موالي عمي 
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " بورديم عبد الحفيع 

 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " بموافي حميمة 
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " كبير الشيخ 
 المساعدين قسم " أ "ممثمة عن األساتذة  مقداد أميرة 

 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " أ " بموادي فاطمة الزىراء 
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " ب " شرفاوي سميمان 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المؤرخ في 799رقم  يعدل القرار، 2015جويمية  20مؤرخ في  469رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة، المعدل 2012ديسمبر  27

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والذي يتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 الحكومة،تعيين أعضاء 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 12الذي يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
المتضمن  2012يونيو سنة  4الموافق  1433 رجب عام 14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

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

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  2012ديسمبر  27المؤرخ في  799ار رقم وبمقتضى القر  -

  البويرة، المعدل.
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

، المعدل،  والمذكـور أعاله، كما ىو 2012ديسمبر  27المؤرخ في  799: يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم األولى المادة
 بيذا القرار.محدد في الجدول الممحق 

  : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.2 ادةــمــــال
 2016جويمية  20 حرر بالجزائر في                                                                             

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة   
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس بن تميس عبد الحكيم

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بن عزوز رابح  
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو سعادنة صادق
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو مخالدي اليامين

 بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعيممثل الوزير المكمف  عضو سعاوي إسماعيل 
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بن عبد الرحمان لزىر عبد الرحمان 
 ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو حمادي  رضا 
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو أحمد قمري   

 وترقية اإلستثمارممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية  عضو عاشوري  نجيب
 ممثل الوزير المكمف بالرياضة عضو جند  جمال 

 ممثل الوزير المكمف بالفالحة عضو مرسمي رشيد
 ممثل  الوزيرة المكمفة بالثقافة  عضو مراد ناصر  

 ممثل  الوزير المكمف بالطاقة والمناجم عضو بن أحمد أحمد
 ممثل الوالي. عضو زادي دمحم 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن حل لجنة 2015جويمية  20مؤرخ في  قــرار
 االجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت الخدمات

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
لمحتوى الخدمات اإلجتماعية وكيفية ، المحدد 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
، المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  13/77بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحث العممي،
، المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا 2008أفريل سنة  09المؤرخ في 08/116  بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 لممناجمنت،
،المتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية 2013ديسمبر سنة  31نظرا لمقرار المؤرخ في  -

 العميا لممناجمنت،
 ، المتضمنة استقالة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية السابقة،2015فيفري سنة  18في نظرا لمرسالة المؤرخ  -
  نظرا عمى موافقة مديرة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت. -

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 ،2015فيفري سنة  18: تحل لجنة الخدمات االجتماعية المشار إلييا في المرجع أعاله ابتداء من تاريخ األولى المادة
: تكمف السيدة مديرة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة 2 ادةــمــــال

 التعميم العالي والبحث العممي.
 2115جويمية  16حـرر بالجزائر في                                                                   

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      
 األمين العام                                                                                                                               

 الدين صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نةيتضمن إنشاء وتشكيل لج 2015جويمية  20مؤرخ في  قــرار
 الخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
العالي  م، المحدد لصالحيات وزير التعمي2013جانفي سنة  30المؤرخ في  13/77بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لبحث العممي،وا
، المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا 2008أفريل سنة  09المؤرخ في 08/116 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 لممناجمنت،
،المتضمن انتخاب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة 2015ماي سنة  04نظرا لممحضر المؤرخ في  -

  الوطنية العميا لممناجمنت.
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 ما يأتي:يــقــرر 
 

 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، األولى المادة
 : تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:2 ادةــمــــال

 األعضاء الدائمون:          
 قاسي وىيبة، –03 طالب مريم،              –02 مخازني نبيل،               –01
  اليادي وردية، –05 قدري ميدي،              –04

 األعضاء اإلضافيون:          
  حمواني زىير،              –02 بن عيسى دمحم،              –01

 اإلمضاء عمى القرار،( سنوات ابتداء من تاريخ 03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3 ادةــمــــال
: تكمف السيدة مديرة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة 4 ادةــمــــال

 التعميم العالي والبحث العممي.
 2115جويمية  16حـرر بالجزائر في                                                                   

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      
 األمين العام                                                                                                                               

 الدين صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة 2015جويمية  20مؤرخ في  قــرار
 الخدمات االجتماعية لدى جامعة مولود معمري تيزي وزو

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
حيات وزير التعميم العالي ، المحدد لصال2013جانفي سنة  30المؤرخ في  13/77بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحث العممي،
 89/139، المعدل لممرسوم التنفيذي رقم 2001ديسمبر سنة 18المؤرخ في  01/267بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،المتعمق بتنظيم جامعة تيزي وزو، 1989أوت  01المؤرخ في 
الساتذة، وممثمي العمال االداريين التقنيين ، المتعمق بانتخاب ممثمي ا2015ماي سنة  31نظرا لممحضر المؤرخ في  -

  وعمال الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية.
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة تيزي وزو، األولى المادة
 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:2 ادةــمــــال

 الدائمون: األعضاء
 بوجمعة سالم، –03 بورنين محند أورابح،              –02 بوخمفة أرزقي،               –01
 لكابي نادية زوجة أيت عيسى، -06 حموش بوعالم،                      –05 كاىري سمير،             –04
 مالحة زوجة قاصدي،حدادي  - 09 بن مجبر حسان -08 فريك جمال،                -07
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 األعضاء اإلضافيون:
 بمعيد مجيد،-03 مزداد دمحم،              –02 أشي نصيرة،              –01

 ( سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3 ادةــمــــال
بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي : يكمف السيد مدير جامعة تيزي وزو، 4 ادةــمــــال

 والبحث العممي.
 2115جويمية  16حـرر بالجزائر في                                                                   

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      
 األمين العام                                                                                                                                   

 الدين صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جنةيتضمن إنشاء وتشكيل ل  2015جويمية  20مؤرخ في  قــرار
 الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية عين تموشنت

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعية وكيفية 1982 ماي سنة 15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
، المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  13/77بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 البحث العممي،و 
إنشاء الديوان الوطني لمخدمات  ن، المتضم1995مارس سنة  22المؤرخ في  95/84بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 ،2003سبتمبر سنة 14المؤرخ في  03/312الجامعية وتنظيمو وعممو المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2013ر سنة ديسمب 23بقتضى  القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

، المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة 2004ديسمبر سنة  22
 ليا ومشتمالتيا،

اء لجنة الخدمات ، المتعمق بفرز االصوات الخاصة بانتخاب أعض2015ماي سنة  06نظرا لممحضر المؤرخ في  -
  االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية عين تموشنت.

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية عين تموشنت، األولى المادة
 : تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:2 ادةــمــــال

 :األعضاء الدائمون 
 مييدي طيب، –03 الحاج عمي عائشة،              –02 ساطاني حبيب،               –01
  بمعباس دمحم أمين، –05 مقوز ىشام كمال، –04
 ضاء اإلضافيون:األع

  بن قربة أحمد،              –02 شيخ العربي،              –01
 ( سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03المجنة لمدة ثالث ): تسري عيدة ىذه 3 ادةــمــــال
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بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة  : تكمف السيدة مديرة مديرية الخدمات الجامعية عين تموشنت،4 ادةــمــــال
 الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.

 2115جويمية  16حـرر بالجزائر في                                                                   
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      

 األمين العام                                                                                                                                   
 الدين صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية 2015 جويمية 23مؤرخ في  470قرار رقم  قــرار
   ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية لمعموم التقنيات بوىران

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
يتضمن والذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
يحدد  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في 500-05 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 
، والمتضمن 2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عام  15المؤرخ في  160-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 إنشاء المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران،
والذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المجمس العممي لممدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات بوىران المؤرخ في عضاء أ وبناء عمى محضر انتخاب  -

25/06/2015.  
 يــقــرر ما يأتي:

الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في 500-05 من المرسوم التنفيذي رقم 19: تطبيقا ألحكام المادة األولى المادة
ي لممدرسة والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم 2005ديسمبر 29

 التقنيات بوىران.    التحضيرية في العموم و 
التقنيات بوىران وفقا لمجدول ي لممدرسة التحضيرية في العموم و : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم2 ادةــمــــال

 القرار. الممحق بيذا
كل فيما  : يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة التحضيرية في العموم و التقنيات بوىران،3 ادةــمــــال

  يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2016جويمية  23 حرر بالجزائر في                                                                                                         

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                          
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية 2015 جويمية 23مؤرخ في  470بالقرار رقم ممحق 
 ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية لمعموم التقنيات بوىران  

 الصفـة االسم والمقـب
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة سيب جمال الدين

 مكمف بالعالقات الخارجيةنائب مدير  ابراىيم جمول احمد سميم
 نائبة مدير مكمفة بالبيداغوجيا توتاوي فاطمة الزىراء 

 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم "ب" حبار نور الدين
 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم "أ" بمحضري عبد القادر

 أستاذ بجامعة وىران بوعيزم يحي
 أستاذ بجامعة وىران كباب عيسى

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 ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 تأىيل مؤسسات التعميم والتكوين العاليينيتضّمن ، 2015 جويمية 25مؤّرخ في  476رقـم  قــرار
 ويحـّدد عـدد المناصب المفتوحة ة التكوين ما بعد التدرج المتخصصلضمان التكوين لنيـل شياد 

 2015-2016 لمّسـنة الجامعية 
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والذي يتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
، المتعمق 1998غـشت  17الموافق 1418ربيع الثاني  24الـمؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسوم التنفـيذي رقم  -

 منو،  11و 8بالتكوين في الدكتوراه وما بعـد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعدل والمتمم السيما المادتين 
، يحدد 2013 ينايـر سنة 30 الموافـق 1434ربيع األول عام  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  .وبـناء  عمى محـضر اجتـماع رؤسـاء الـندوات الجيـوية، غـرب، وسـط، شـرق  -

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

تؤىل مؤسسات التعميم والتكوين العاليين اآلتي ذكرىا لضمان التكوين لنيل شيادة التكوين ما بعد التدرج  :األولى المادة
 المتخصص: 

 ، جامعة تيارت، جامعة أدرار، جامعة باتنة.1: جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا، وىرانالجامعات -1
لمدرسة الوطنية العميا لمبيطرة، المدرسة العميا لألساتذة : مدرسة الدراسات العميا التجارية، االمدارس والمعاىد -2

 بالقبة.
 : مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني.مراكز البحث -3

-2015 السنة الجامعية نيحدد عدد المناصـب المفتوحـة لمتكوين لنيـل شيـادة ما بعد التدرج المتخصص بعنوا :2 ادةــمــــال
 لكـل واحـدة مـن المؤسسات المذكورة أعاله، ولكل التخصصات المعنية في ممحق ىذا الـقرار.   2016

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدراء المؤسسات المذكورة في الممحق، كل فيما يخصو، بتنفيذ  :3 ادةــمــــال
  العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم 

 2016جويمية  25 حرر بالجزائر في                                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Formations de Post-Graduation Spécialisée Habilitée au titre de l'année universitaire 2015/2016 
ENSV Ex. ENV 

 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PGS 
Responsable de 

la PGS 
Postes Ouverts 

SNV 
Sciences 

Vétérinaires 
H Pathologie Bovine KHELEF Djamel 20 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Post-Graduation Spécialisée Habilitée au titre de l'année universitaire 2015/2016 

USTHB 
 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PGS 
Responsable de la 

PGS 
Postes 

Ouverts 

ST 

Génie Civil H Géotechnique BAHAR Ramdhane 20 

Génie Civil H Génie Parasismique KHARCHI Fattoum 40 

Réseaux 
d'Energie 
Electrique 

H 
Système de Production et 
Transport de l'Electricité 

BOUDOUR Mohamed 20 

SM Physique H Sécurité Nucléaire TALEB Abdelouahab 12 

file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/ST/USTHB/PGS_GEOTECHNIQUE__USTHB_GENIE_CIVIL_2015_2016.pdf
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/ST/USTHB/G%20PHARM.pdf
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/ST/USTHB/SPTE
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/ST/USTHB/SPTE
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/SM/USTHB/PGS%20Sécurité%20Nucléaire%202015-%202016%20%20Faculté%20de%20Physique%20USTHB.pdf
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Formations de Post-Graduation Spécialisée Habilitée au titre de l'année universitaire 2015/2016 

EHE C Ex. INC 
 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PGS 
Responsable de la 

PGS 
Postes 

Ouverts 

SEGC 

Management R 
Management des 

Ressources Humaineset 
Communication  

CHABANI Smain 35 

Management des 
Entreprises 

R Management 
BOUGHACHICHE 

Sebti 
35 

Comptabilité R Comptabilité et finance   
CHENNOUFI 
Noureddine 

35 

Finance - 
Comptabilité 

R 
Audit Financier et 

Comptable 
SAADIAbdeslem 35 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Post-Graduation Spécialisée Habilitée au titre de l'année universitaire 2015/2016 

ENS de Kouba 
 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PGS 
Responsable de la 

PGS 
Postes 

Ouverts 

MI Informatique H 
Internet pour Développer 
l'EAD (l'Enseignement à 

distance) en Algérie 
NESBA Ali 12 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Formations de Post-Graduation Spécialisée Habilitée au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université d'Oran 1 
 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PGS 
Responsable de 

la PGS 
Postes 

Ouverts 

MI Informatique H 

Innovation Technologique, 
Création d'Entreprise et 
Accompagnement à la 
Création d'Entreprise 

NOURINE Rachid 20 

MI Informatique H 
Management des Systèmes 

d'Information (MSI) 
BOUAMRANE Karim 20 

SHS 
Sciences Humaines 

et Sociales 
H Sciences Criminelles FEGHROUR Daho 30 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Post-Graduation Spécialisée Habilitée au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université d'Adrar 
 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PGS 
Responsable de 

la PGS 
Postes 

Ouverts 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
R Management 30 ثٛػضح ػجذ اٌمبدس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Post-Graduation Spécialisée Habilitée au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Tiaret 
 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PGS 
Responsable de 

la PGS 
Postes 

Ouverts 

SNV 
Sciences 

Vétérinaires 
H 

Pathologie Aviaire et 
Techniques des Petits 

Elevages 

HAMMOUDI 
Abdelhamid 

30 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىيل مؤّسسات الّتعميمالمتضّمن تأ 2015جويمية  25المؤّرخ في  477رقم قــرار 
 العالي لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو 

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والذي يتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
، 1998 غشـت سنة 17الموافـق  1419ربيع الثاني سنة  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسوم التـنفيذي رقـم  -

 113و9المتعمق بالتـكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامـعي، المعدل والمتّمم، السيما المادتين 
 ،منو

file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/SEGC/EHEC/PGS-Management%20%20des%20Ressources%20Humaines%20et%20Communication%20-CHABANI.doc
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/SEGC/EHEC/PGS-Management%20%20des%20Ressources%20Humaines%20et%20Communication%20-CHABANI.doc
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/SEGC/EHEC/PGS-Management%20%20des%20Ressources%20Humaines%20et%20Communication%20-CHABANI.doc
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/SEGC/EHEC/PGS-Management-%20BOUGHACHICHE.docx
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/SEGC/EHEC/PGS-Comptabilite%20%20et%20finance-CHENOUFI.doc
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/SEGC/EHEC/PGS-Audit%20Financier%20%20et%20Comptable-%20SAADI.docx
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/SEGC/EHEC/PGS-Audit%20Financier%20%20et%20Comptable-%20SAADI.docx
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/MI/ENS%20Kouba/Ide@_Dossier%20pour%20la%20CRC
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/MI/ENS%20Kouba/Ide@_Dossier%20pour%20la%20CRC
file:///F:/Document%202015/ARRETES%202015-2016/PGS/MI/ENS%20Kouba/Ide@_Dossier%20pour%20la%20CRC
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، 2003 غشت سنـة 23 الموافق 1424جمادى الثاني عام  24 يالمؤرخ ف 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 المحدد لمميام والقواعد الخاصة بتنظيم وسير الجامعة، المعدل والمتمم،

، 2005 ديسمبـر سنة 29 الموافـق 1426ذي القعدة عـام  27المؤرخ في  500-05بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،لقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىاالذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة وا

اّلذي  2013 ينايـر سنة 30 الموافق 1434ربيع األول عام  18في  المؤرخ 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

، 1998أوت سنة  17المؤّرخ في 254-98الّتنفيذي رقم  من المرسوم 113و 9: تطبيقا ألحكام المادتين األولى المادة
اآلتي ذكرىا لمّتكوين لمحصول عمى شيادة  ، تؤّىل مؤّسسات الّتعميم العاليهالمعّدل والمتّمم، المذكور أعال

 الّدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو:
بومرداس، جامعة ىواري بةمدين لمعموم الجامعات: جامعة المدية، الجمفة، الشمف، االغواط، البويرة،  -1

، جيجل، المسيمة، ام البواقي، سكيكدة، قالمة، تبسة، سوق أىراس، باتنة، 1والتكنولوجيا، غرداية، قسنطينة
 ، تممسان، مستغانم، ادرار، تيارت..2، وىران1الواد، عنابة، وىران

ساتذة بالقبة، المدرسة العميا لمتجارة، مدرسة المدارس: المدرسة العميا لالساتذة ببوزريعة، المدرسة العميا لال -2
 الدراسات العميا التجارية، المدرسة العميا لالساتذة بقسنطينة.

 : تحّدد قائمة التخّصصات المفتوحة لمّتأىيل في ممحق ىذا القرار.  2ادة ــمـــال
( سنوات، ابتداء  من تاريخ إمضائو، مع 04بع ): يبقى الّتأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعول لمّدة أر 3 الـــمــادة

 المذكور أعاله.   1998أوت  17فيالمؤّرخ  254-98 من المرسوم الّتنفيذي رقم 115و 12 التقّيد بأحكام المادتين
يكّمف المدير العام لمتعميم والّتكوين العاليين ومدراء مؤّسسات الّتعميم العالي المذكورة في الممحق، كّل فيما  :4 الـــمــادة 

 يخّصو، بتنفيذ ىذا القرار.                        
 ينشر ىذا القرار في الّنشرة الّرسمية لمّتعميم العالي والبحث العممي. :5 الـــمــادة

 2016جويمية  25 حرر بالجزائر في                                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نهخكٍٕٚ نهخأْٛم لائًت انخخصصاث انًفخٕحتٚحذد ، 2115خٕٚهٛت  25انًؤّسخ فٙ  477يهحك بانمشاس سلـى 
 :نهحصٕل ػهٗ شٓادة انذكخٕساِ ٔحُظٛى انخأْٛم اندايؼٙ ٔيُحّ بًؤعغاث انخؼهٛى انؼانٙ اٜحٙ ركشْا

 

 :خايؼت انًذٚــت .1

 اٌؼٍَٛ االلزظبدٌخ -
 ػٍَٛ اٌزغٍٍش -

 إٌٙذعخ اٌىٙشثبئٍخ -
 ٕ٘ذعخ اٌطشائك -

  خايؼت اندهفـت: .2

  اٌٍَخ ٚاٌزشخٍض اٌظٕبػً -

  :خايؼت انشهف .3

 اٌحمٛق  -
 اٌؼٍَٛ االلزظبدٌخ -
 ػٍَٛ اٌزغٍٍش -
 إٌٙذعخ اٌٍّىبٍٔىٍخ -
 ٕ٘ذعخ اٌطشائك -

 إٌٙذعخ اٌّذٍٔخ -
 إٌٙذعخ اٌىٍٍّبئٍخ -
 اٌشي -
 اٌفٍضٌبء -

  :خايؼت األغٕاط .4

 اٌحمٛق -
 اٌؼٍَٛ االلزظبدٌخ -

 ػٍَٛ اٌزغٍٍش -
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  :خايؼت انبٕٚشة .5

  ًاٌٍغخ ٚاألدة اٌؼشث -

  :بٕيشداطخايؼت  .6

 ٕ٘ذعخ اٌطشائك -
 إٌٙذعخ اٌٍّىبٍٔىٍخ -
 ػٍَٛ ٕٚ٘ذعخ اٌّٛاد -
 ٙشثبئٍخ إٌٙذعخ اٌى -
 ًاإلٌىزشٚ رمٕ -
 اٌؼٍَٛ االلزظبدٌخ -

 ػٍَٛ اٌزغٍٍش -
 ػٍَٛ اٌىٍٍّبء  -
 ػٍَٛ اٌفٍضٌبء -
 ػٍَٛ األسع ٚاٌىْٛ -
 اإلػالَ اًٌَ -

 خايؼتْٕاس٘ بٕيذٍٚ نهؼهٕو ٔانخكُٕنٕخٛا: .7

  ًاإلٌىزشٚ رمٕ -

  :خايؼت غشداٚت .8

 اٌٍغخ ٚاألدة اٌؼشثً -
 اٌؼٍَٛ االعالٍِخ -

 اٌزبسٌخ -
 

  :انًذسعت انؼهٛا نألعاحزة ببٕصسٚؼت .9

 اٌٍغخ ٚاألدة اٌؼشثً  -
 اٌفشٔغٍخ -

 اٌزبسٌخ -
 اٌفٍغفخ -

  :انًذسعت انؼهٛا نألعاحزة بانمبت .11

  رؼٍٍٍّخ اٌؼٍَٛ -

  :انًذسعت انؼهٛا نهخداسة .11

 اٌؼٍَٛ االلزظبدٌخ -
 اٌزغٍٍشػٍَٛ  -

 ٌؼٍَٛ اٌزدبسٌخ     ا -
 

  :يذسعت انذساعاث انؼهٛا انخداسٚت .12

  ٌؼٍَٛ اٌزدبسٌخ     ا -

  :1خايؼت لغُطُٛت- .13

 ػٍَٛ اٌجٌٍٛٛخٍب -
 ٍؾحاٌٛلبٌخ، األِٓ ٚاٌّ -
 اٌجٕبء اٌٍّىبٍٔىً -

 ٕ٘ذعخ إٌمً -
 اٌطبلٌٛخ -

  :خايؼت خٛدم .14
 اٌحمٛق - ػٍَٛ اٌجٌٍٛٛخٍب -

  :خايؼت انًغٛهت .15

 رغٍٍش اٌزمٍٕبد اٌحؼشٌخ -
 اٌفٍضٌبء -

 ػٍُ االخزّبع -
 ػٍَٛ اٌزشثٍخ -

  :خايؼت أو انبٕالٙ .16

  اٌحمٛق -

  :خايؼت عكٛكذة .17
  اإلٌىزشٍِٚىبٍٔه -

  :خايؼت لانًــت .18
  ػٍَٛ اٌجٌٍٛٛخٍب -

  :تخايؼت حبغّ  .19

  ظبيػٍَٛ اإلػالَ ٚاالرّ  -

  :ٔسلهت خايؼت .21

 اٌشٌبػٍبد -
 ػٍَٛ األسع -

 ػٍُ االخزّبع -
 ٍبعٍخاٌؼٍَٛ اٌغّ  -
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  :خايؼت عٕق أْشاط .21

 ػٍَٛ اٌجٌٍٛٛخٍب -
 غٍٍشػٍَٛ اٌزّ  -
 غخ ٚاألدة اٌؼشثًاٌٍّ  -

 اٌىٍٍّبء -
 اٌؼٍَٛ اٌجٍطشٌخ -
 

  :خايؼت باحُــت .22
 خٔدٍٍضٌا - إٌٙذعخ اٌّؼّبسٌخ -

  :٘خايؼت انٕاد .23

 شثٍخ ػٍَٛ اٌزّ  -
 بسٌخاٌزّ  -
 اٌؼٍَٛ اإلعالٍِخ -

 اٌىٍٍّبء -
 اٌفٍضٌبء -
 

  :ػُـّابتخايؼت  .24

 خٌٍٛٛخٍب - رٍٙئخ اإللٍٍُ  -

  :انؼهٛا نألعاحزة بمغُطُٛتانًذسعت  .25

  اٌشٌبػٍبد -

  :1خايؼت ْٔشاٌ .26

 رشخّخ - فْٕٛ -

  :2خايؼت ْٔشاٌ    .27

 اٌدٌٍٛٛخٍب -
 األِٓ اٌظٕبػً -
 اٌؼٍَٛ االلزظبدٌخ -
 اٌحمٛق -
 ػٍُ االخزّبع -

 ػٍُ إٌفظ -
 اٌفٍغفخ -
 اٌذٌّٛغشافٍب -
 اٌٍغخ ٚاألدة اٌفشٔغً -
 اٌٍغخ ٚاألدة اإلٔدٍٍضي -

  خايؼت حهًغاٌ .28

 االخزّبعػٍُ  -
 األٔثشٚثٌٛٛخٍب -
 غبثبدػٍَٛ اٌ -

 ارظبالد -
 إٌٙذعخ اٌجٍٛؽجٍخ -
 ػٍَٛ اٌزغٍٍش -

  :خايؼت يغخغاَى .29

 اٌفٍغفخ -
 ػٍُ إٌفظ -
 ػٍُ االخزّبع -
 اٌحمٛق -

 اٌؼٍَٛ االلزظبدٌخ -
 ػٍَٛ اٌزغٍٍش -
 اٌٍغخ ٚاألدة اٌؼشثً -

  :خايؼت أدساس .31

 ششٌؼخ ٚلبْٔٛ - فمٗ ٚأطٛي -

  :خايؼت حٛاسث .31

 ٚاألدة اٌؼشثً اٌٍغخ -
 اٌحمٛق -
 اٌفٍضٌبء -

 ًاإلٌىزشٚ رمٕ -
 إٌٙذعخ اٌٍّىبٍٔىٍخ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،2015 جويمية 12المؤرخ في  332يكمل القرار رقم  2015 جويمية 25مـّؤرخ في 478رقـم قــرار 
  الماجستيـريتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعــميم العالي لضمان الّتكوين لنيل شيادة 

 2016-2015المفتوحة لمّسنة الجامعية  بويحّدد عدد المناص
 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
، والذي يتضّمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
، المتعمـق 1998غشت سنة 17الموافق  1424ربيع الثانـي عام  24الـمؤرخ في 254-98بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 11و 08بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والــتأىيل الجامعي، المعدل والمتمم، السيما المادتان 
يحدد ،2013ينايـر سنة  30فـقالموا1434ربيع األول عـام  18المؤرخ في77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المحّدد كيفيات تنظيـم مسابقة االلتحاق بالتكوين لنيل 2003أفريل سنة  12المؤرخ فـي 90وبموجب القرار الوزاري رقم  -

 شيادة الماجستير،
مؤّسسات الّتعــميم العالي لضمان الّتكوين لنيل شيادة ، يتضّمن تأىيل 2015جويمية12المؤرخ في  332القرار رقم وبموجب  -

 .2016-2015المفتوحة لمّسنة الجامعية  بالماجستيـر ويحّدد عدد المناص
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

ًّ٘ ِـئّعغبد اٌزّؼٍٍـُ اٌؼـبٌـً اَرــً روـش٘ب ٌؼـّبْ اٌزّىٌٛــٍٍٕٕــً شٙـبدح اٌّبخغزٍش:األولى المادة  :رـئ

 )معيد العموم البيطرية(، جامعة باتنة )معيد العموم البيطرية(.جامعة تيارت  -
لكل  ،2016-2015: يحـّدد عدد المـناصب المفتوحة لمّتكوين لنيل شيادة الماجستير بعنوان الّسنة الجـامعية02 المادة

الممحق مؤّسسة من مؤّسسات الّتعميم العالي المذكورة أعاله ولكّل تخّصص من التخّصصات المعنية، في 
 المرفق بيذا القرار.

يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء مؤّسسات الّتعميم العالي المذكورة أعاله، كّل فيما يخّصو،  :03 المادة
 بتنفيذ ىذا القـرار اّلذي سينشرفي النـّشرة الّرسمية لمّتعميم العالي والبحث العممي.

 2016جويمية  25 حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ألعضاءيحدد القائمة االسمية  2015جويمية  25مؤرخ في  479رقم قــرار 
  المجمس العممي لممدرسة العميا الساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة 

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
والذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعّدل، يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة،
 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في 500-05 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 
، المتضّمن 2009غشت  10الموافق  1430شعبان عام  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   -

 إنشاء المدرسة العميا الساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة،  
والذي  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13فيذي رقم وبمقتضى المرسوم التن -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 04وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا الساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة المؤرخ في  -

 .2015ماي 
 يــقــرر ما يأتي:

 

 1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في 500-05 من المرسوم التنفيذي رقم 19: تطبيقا ألحكام المادة األولى المادة
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  2005 ديسمبر 29الموافق 

 .العممي لممدرسة العميا الساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا الساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة بالجدول 2ادة ــمـــال

 الممحق بيذا القرار.
كل  : يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا الساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة،3الـــمــادة 

  ما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.في
 

 2016جويمية  25 حرر بالجزائر في                                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           

 ستاذ طاىر حجاراأل                                                                                                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية الذي  2015جويمية  25المؤرخ في  479ممحق بالقرار رقم 
 لممدرسة العميا الساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدةالمجمس العممي ألعضاء

 الصفـة االسم والمقـب
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بوجعدار جمال
 مدير مساعد لمدراسات في التدرج والشيادات كحيل جمال

 مدير مساعد لمتكوين المتواصل والعالقات الخارجية أم العز فيصل
 مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العممي بابوري العيدي

 مكمف بالفيزياءرئيس قسم  كرايم خير الدين
 رئيس قسم مكمف باإلعالم اآللي والرياضيات فراق عزوز
 استاذة محاضرة قسم "ب"، ممثمة منخبة عن االساتذة المحاضرين ىوين زىية 
 استاذة محاضرة قسم "ب"، ممثمة منخبة عن االساتذة المساعدين دمبري أسماء
 مدير المكتبة مقدم اليزيد

 سمك االسمتذة المشاركين والمتعاقدين ممثل منتخب عن بوسنة أحسن
 سكيكدة-1955أوت  20ممثل معين من جامعة  بوقدور أحسن

 سكيكدة-1955أوت  20ممثل معين من جامعة  نوار احمد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن، 2015جويمية  25في  مؤرخ 480رقم  قـــرار
 1الجزائر جامعة لدىالعموم  لكمية المكونة األقسام إنشاء

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،
 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في 209-84وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتعمق بتنظيم جامعة الجزائر سيرىا، المعدل، 
 2003 سنة غشت 23 الموافق 1424عام  الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 ،منو 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة القواعـد و الجامعـة ميـام يحدد الذي
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 1424 عام الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم من 34 المادة ألحكام تطبيقا: األولى المادة
 األقسـام إنشـاء إلى القرار ىذا ييدف أعاله، والمذكور المتمم،المعدل و  ،2003 سنة غشت 23 الموافق
 .1الجزائر جامعة –لكمية العموم  المكونـة

 :التالية األقسام -1الجزائر  جامعة –العموم  كمية لدى تنشأ:  2 ادةـمالــــ
 قسم الرياضيات واإلعالم اآللي، -
 قسم  عموم المادة، -
 قسم عموم الطبيعة والحياة، -
 قسم اليندسة المعمارية. -

 بتنفيـذ يخصـو، فيمـا كـل ،1الجزائـر جامعـة ومـديرالعـاليين  التكـوينالعـام لمتعمـيم و  مـديرال ةداالسـ مـن كـل كمفي :3 ادةـمالــــ 
 .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا

  2015جويمية  25حرر بالجزائر في                                                                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
طاىر حجاراألستاذ                                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ في 891المعدل رقم ، يعدل القرار 2015جويمية  25مـؤرخ في 481قــرار رقـم 
 لجامعة سعيدة ، والذي يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي2014أكتوبر  13

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 الحكومة، المعّدل،تعيين أعضاء 
،  2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي
، والمتضمن إنشاء جامعة 2009ر سنة يناي 04محرم عام  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 سعيدة،
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والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

القائمة االسمية العضاء المجمس العممي ، والذي يحدد 2014أكتوبر  13المؤرخ في  891وبمقتضى القرار المعدل رقم  -
  لجامعة سعيدة.

 

 يــقــرر ما يأتي:
 

 .: تعدل القائمة االسمية العضاء المجمس لجامعة سعيدة وفقا لمجدول الممحق بيذا القرارىالمادة األول
   ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2ادة ــمـــال

  2015جويمية  25حرر بالجزائر في                                                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                        

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد ،2015جويمية  25 مـؤرخ في 481رقـم  ممحق بالقرار
 لجامعة سعيدة القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي

 الصفـة االسم والمقـب
 المجمس العممي لمجامعةمدير بالنيابة لمجامعة،  رئيس  تبون فتح هللا وىبي
نائب مدير الجامعة مكمف بالتكوين العالي في الطـورين االول والثـاني والتكـوين المتواصـل  مصباحي حبيب

 والشيادات وكذا التكوين العالي في التدرج
 نائب مدير الجامعة مكمف بالتنمية واالستشراف والتوجيو إلياس عبد القادر
الجامعــة مكمــف بــالتكوين العــالي فــي الطــور الثالــث والتاىيــل الجــامعي والبحــث نائــب مــدير  سميماني ميمود

 بعد التدرج االعممي في م
 عميد كمية جمول الغوثي
 عميد كمية التكنولوجيا بومدين العربي
 عميد كمية الحقوق والعموم السياسية لريد دمحم احمد
 التجارية وعموم التسييرعميد كمية العموم االقتصادية والعموم  بن حميدة دمحم

 عميد كمية اآلداب والمغات الجياللي زحاف
 عميد كمية العموم االجتماعية واالنسانية بكري عبد الحميد
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم العسري بومدين

 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا حزاب عبد الكريم
 لكمية الحقوق والعموم السياسيةرئيس المجمس العممي  طيبي بن عمي
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون  مزاري شارف

 رئيس المجمس العممي لكمية االجتماعية واالنسانية عبد هللا موسى
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير زروق ابراىيم
 ممثل االساتذة من مصف االستاذية بكمية التكنولوجيا حرطاني قادة

 ممثل االساتذة من مصف االستاذية بكمية التكنولوجيا أمين عبد المالك
 ممثل االساتذة من مصف االستاذية بكمية العموم قندوسي عبد الجبار

 ممثل االساتذة من مصف االستاذية بكمية العموم قندوزي توفيق
 االساتذة من مصف االستاذية بكمية اآلداب والمغات والفنون ممثل  جاللي بومدين
 ممثل االساتذة من مصف االستاذية بكمية اآلداب والمغات والفنون  بمقندوز اليواري 

 ممثل االساتذة من مصف االستاذية بكمية العموم االجتماعية واالنسانية حفيان دمحم
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 بكمية الحقةق والعموم السياسية ممثل االساتذة من مصف االستاذية لريد دمحم أحمد
 مثل االساتذة من مصف االستاذية بكمية الحقةق والعموم السياسية نقادي حفيع
 مثل االساتذة من مصف االستاذية بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير صوار يوسف
 االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسييرمثل االساتذة من مصف االستاذية بكمية العموم  دياب زقاي

 أستاذ بجامعة سيدي بمعباس كادون عبد الدايم
 أستاذ بجامعة معسكر رابح خناتة

 ممثل عن االساتذة المساعدين اسماعيل زوبير
 ممثل عن االساتذة المساعدين باسود عبد المالك

 مسؤولة المكتبة المركزية لمجامعة ادريس خوجة جميمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2013نوفمبر 24المؤرخ في  913، يعدل القرار رقم 2015جويمية  25 مـؤرخ في 482رقـم قــرار 
 والذي يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدة

  

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
،  2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  المعّدل والمتّمم، والذي
، والمتضمن إنشاء جامعة 2009يناير سنة  04محرم عام  07المؤرخ في   10-09التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -

 سعيدة،
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والذي يحدد القائمة االسمية العضاء المجمس العممي 2013نوفمبر  24المؤرخ في  913المعدل رقم وبمقتضى القرار  -

  لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدة.
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

لمجدول  : تعدل القائمة االسمية العضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون لجامعة سعيدة وفقاىاألول المادة
 الممحق بيذا القرار

   : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.2ادة ـمـــال
  2015جويمية  25حرر بالجزائر في                                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحـدد القائمـة االسمية2015جويمية  25 مـؤرخ في 482بالقرار رقـم   ممحق

 سعيدةألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب
رئـيس المجمــس العممـي لكميــة اآلداب والمغـات والفنــون، ممثـل عــن االسـاتذة مــن مصــف  مزاري شارف

 االستاذية لقسم المغة العربية
 عميد الكمية الجياللي زحاف
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 نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بيمول شعبان
 نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي الكريمموساوي عبد 
 رئيس قسم الغة العربية زروقي معمر 
 رئيس قسم الفنون  موالي أحمد

 رئيس قسم المغة الفرنسية صبار خضرة 
 رئيسة قسم المغة االنجميزية برزوق ىناء

 رئيس المجنة العممية لقسم المغة العربية ابن يمينة بن يمينة
 رئيس المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية وردي ابراىيم

 رئيس المجنة العممية لقسم الفنون  مباركي بوعالم
 ممثل عن مصف االستاذية لقسم المغة العربية مخموف عامر
 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم "أ" سمعيل زوبير
 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم "أ" مذكور برزوق 

 مدير مخبر أحمدطيبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ في 914، يعدل القرار رقم 2015جويمية  25 مؤرخ في 483 رقم قــرار
 والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ،2013نوفمبر  24

 المغة واالدب  لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 م،يحّدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعّدل و المتمّ  والذي
والمتضمن  2009يناير سنة  04 الموافق 1430محرم عام  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

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

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يحدد القائمة االسمية العضاء المجنة العممية لقسم المغة  2013نوفمبر  24المؤرخ في  914وبمقتضى القرار رقم  -

 واالدب العربي لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدة.
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

: تعدل القائمة االسمية العضاء المجنة العممية لقسم المغة واالدب العربي لكمية اآلداب والمغات والفنون األولى لمادةا
 بجامعة سعيدة وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

   : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.2الـــمـادة 
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2015جويمية  25المؤرخ في  483ممحق بالقرار رقم 
 المجنة العممية لقسم المغة واالدب العربي لكمية اآلداب والمغات والفنون  بجامعة سعيدة

 الصفـة االسم والمقـب
 االساتذة المحاضرين قسم "أ"رئيس المجنة العممية لقسم المغة واالدب العربي، ممثل عن  ابن يمينة بن يمينة

 رئيس قسم زروق معمر 
 ممثل عن االساتذة مخموف عامر 

 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم "أ" طيبي أحمد
 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم "أ" بالقندوز اليواري 
 مثل عن االساتذة المحاضرين قسم "ب" حاكمي لخضر
 المحاضرين قسم "أ"مثل عن االساتذة  حاكم عمارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ في 915، يعدل القرار رقم 2015جويمية  25 مؤرخ في 484 رقم قــرار
 والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2013نوفمبر  24

 المغة الفرنسية لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 معّدل والمتّمم،يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال والذي

والمتضمن  2009يناير سنة  04 الموافق 1430محرم عام  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء جامعة سعيدة، 

والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والذي يحدد القائمة االسمية العضاء المجنة العممية لقسم المغة  2013نوفمبر  24المؤرخ في  914وبمقتضى القرار رقم  -
 الفرنسية لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدة.

 يــقــرر ما يأتي:
: تعدل القائمة االسمية العضاء المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة األولى المادة

 سعيدة وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
   ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 2الـــمـادة 
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015جويمية  25المؤرخ في  484ممحق بالقرار رقم 
 المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدة

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية وردي ابراىيم

 قسمرئيس  صبار خضرة 
 مثل عن االساتذة المحاضرين قسم "أ" ماريف ميمود 

 ممثل عن االساتذة االمساعدين قسم "أ" سايح دمحم
 ممثل عن االساتذة االمساعدين قسم "أ" بن حمو أ مين
 ممثل عن االساتذة االمساعدين قسم "أ" بوزكري ليمى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2015جويمية  28 مؤرخ في 485رقم  قــرار
 لعموم الطبيعية والحياة بمستغانمالتحضيرية في االمجمس العممي لممدرسة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،
يحدد  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في 500-05 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 
، المتضّمن إنشاء 2013نوفمبر  9الموافق  1435محرم عام  05المؤرخ في  373-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 عة والحياة بمستغانم،  المدرسة التحضيرية في عموم الطبي
والذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
نم،   المؤرخ في وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممدرسة لتحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بمستغا -

03/05/2015. 
 

 يــقــرر ما يأتي:
 

الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في 500-05 من المرسوم التنفيذي رقم 19: تطبيقا ألحكام المادة األولى المادة
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2005ديسمبر 29

        .لممدرسة لتحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بمستغانم
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة لتحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بمستغانم بالجدول 2ادة ــمـــال

 الممحق بيذا القرار.
كـل  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة لتحضيرية فـي عمـوم الطبيعـة والحيـاة بمسـتغانم، :3الـــمــادة 

   فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 يحدد القائمة االسميةالذي  2015جويمية  28المؤرخ في  485ممحق بالقرار رقم 
 لممدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بمستغانم،  ألعضاء المجمس العممي 

 الصفـة االسم والمقـب
 مدير المدرسة بالنيابة، رئيس المجمس العممي لممدرسة كوري لخضر
 المدير لمتكوين المتواصل والعالقات الخارجيةنائب  مقدود سعيد

 رئيسة قسم العموم الدقيقة بن دحمان ليمى
 نائبة المدير لمتعميم، ممثمة عن االساتذة المحاضرين قسم "أ" بطاىر صحراوي رحمة

 ممثمة عن االساتذة المساعدين قسم "ب" سيدىوم وردة
 العميا بمستغانمأستاذ بالمدرسة الوطنية  مازاري عبد القادر

 أستاذ بجامعة تيارت مدربل خالدي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2015جويمية  12المؤّرخ في  333يكّمل القرار رقم ، 2015جويمية  28 مـؤّرخ في 486رقم قــرار 
 الّتعميم العالي لضمان الّتكوين لنيل شيادة الّدكتوراه تأىيل مؤّسساتوالمتضّمن 
 2016-2015امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة عددويحّدد 

 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الّثانية عام  24المؤّرخ فـي 279-03وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقـم  -

 ل والمتمم، واّلذي يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد
واّلذي  2005غشت سنـة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام المركز الجامعي والقـواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
والمتضّمن  2008أوت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقم  -

 نظام الّدراسات لمحصول عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه، 
واّلذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم الّتنفيذي رقـم  -

 يحّدد صالحيات وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
د تنظيم واّلذي  2012جويمية سنة  16المؤّرخ في  191رقم وبموجب القرار  - الطَّور الثَّالث من أجل  الّتكوين فييحدِّ

كتوراه  ، المعّدل والمتّمم،الحصول عمى شيادة الدُّ
الّتكوين لنيل  تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي لضمانوالمتضّمن  2015جويمية  12المؤّرخ في  333وبموجب القرار رقم  -

 .2016-2015امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة ويحّدد عددشيادة الّدكتوراه 
 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

مؤّسسات  تأىيل، واّلذي يتضّمن 2015جويمية  12المؤّرخ في  333: يكّمل ىذا القرار أحكام القرار رقم األولىالمادة 
امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة ويحّدد عددالّتكوين لنيل شيادة الّدكتوراه  الّتعميم العالي لضمان

2015-2016. 
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا 2012جويمية سنة  16المؤّرخ في  191من القرار رقم  2: تطبيقا ألحكام المادة 2الـــمــادة 

بعنوان الّسنة لضمان الّتكوين لنيل شيـادة الّدكتـوراه  ااآلتي ذكرى مؤّسسات الّتعميم العاليالقرار إلى تأىيل 
  ׃2016-2015الجامعية 

، جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا ىواري بومدين، 3، جامعة الجزائر2جامعة الجزائر ׃الجامعات -
، جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية 2، جامعة قسنطينة1جامعة الجمفة، جامعة قسنطينة

عة بقسنطينة، جامعة عنابة، جامعة باتنة، جامعة الوادي، جامعة خنشمة، جامعة سوق أىراس، جام
، جامعة 2، جامعة وىران1، جامعة بسكرة، جامعة سيدي بمعباس، جامعة تممسان، جامعة وىران1سطيف

 معسكر، جامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بوىران. 
 المركز الجامعي بالبيض، المركز الجامعي بتمنراست. ׃المراكز الجامعية -

وفقا  02لفائدة كّل مؤسّسة من مؤّسسات التعميم العالي المذكورة في المادة : يحّدد عدد المناصب المفتوحة 3الـــمــادة 
 لممالحق المرفقة بيذا القرار.

من  5( سنوات ابتداء من تاريخ أّول تأىيل، مع مراعاة أحكام المادة 3يؤّىل الّتكوين في الّدكتوراه لمّدة ثالث ) ׃4الـــمــادة 
 ، المذكور أعاله. 2012سنة  جويمية 16المؤّرخ في  191القرار رقم 
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: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء مؤّسسات الّتعميم العالي المذكورة في الممحق، كّل فيما 5الـــمــادة 
 .يخّصو، بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة الّرسمية لمّتعميم العالي والبحث العممي

 

  2015جويمية  28حرر بالجزائر في                                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 
Université d'Alger2 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

LLE 
عربٌة إنجلٌزٌة 

 عربٌة
مماربات ترجمٌه 

 حدٌثة
 H 8 علجٌه مجاجً مماربات ترجمٌه حدٌثة

LLE Anglais Anglais 
  Etude cultural anglo-

saxonne 
 H 6 إبراهٌم منصوري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université d'Alger 3 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP 
علوم سٌاسٌة 
 وعاللات دولٌة

 الدرسات الدولٌة
الدولة وتطور النظرٌات السٌاسٌة 

 الكبرى
 H 10 بابا مصطفى السٌد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de USTHB 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

STU 
géologie et 

aménagement 
 de territoire 

Ville, Risque et 
aménagement 

Ville, Risque et aménagement ZIANE MAHFOUD H 5 

STU GAT 
aménagement et 
planification des 
espaces ruraux 

aménagement et planification 
des espaces ruraux 

LACHEHAB AMAR H 3 

STU 
sciences de la 

terre 
Géomorphologie Géomorphologie 

GUETTOUCHE 
MOHAMED SAID 

H 4 

ST 
Énergies 

renouvelables 
Énergies 

renouvelables 
Énergies renouvelables MENAA Mohamed R 6 

ST 
Génie des 
procédés 

Génie des 
procédés 

Génie des procédés 
 2 options 

Option 1׃ Eau-Energie 
Environnement  (2postes) 

Option 2׃  génie réactionnel 
(2postes) 

  
  

AIT-AMAR Hamid 
  

R 4 

ST Génie civil Géomatériaux Géomatériaux AKCHICH Mustapha R 4 
       

SM Chimie Analyse et contrôle Analyse et contrôle 
CHELGHOUMChaba

ne 
R 4 

SM chimie 
Chimie 

computationnelle 
et spectroscopie 

Chimie computationnelle et 
spectroscopie 

OUAMERALIOurida H 4 

MI Proba/stat 
Mathématiques 
financières et 

actuariat 

Mathématiques financières et 
actuariat 

BOUKHETALA Kamal R 3 

MI Mathématique 
Probabilités  

statistiques et 
application 

Probabilités  statistiques et 
application ( P-SA) 

DJEDDOUR 
Mohammed 

H 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

 Université de Djelfa 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

LLA  لطرشً الطٌب النمد الجزائري المعاصر النمد الجزائري المعاصر العربٌة وآدابهااللغة H 8 

LLA اللغة العربٌة وآدابها 
السٌمٌائٌات وتكنولوجٌا 

 التواصل واإلعالم
السٌمٌائٌات وتكنولوجٌا 

 التواصل واإلعالم
 H 8 بن مسعود دمحم العربً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Centre Universitaire de Tamanrasset 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP كٌسً زهٌرة لانون جنائً حموق حموق H 4 

LLA اللغة العربٌة وآدابها اللغة العربٌة وآدابها 
تعلٌمٌة اللغة العربٌة والنص 

 األدبً
 H 4 بوشلٌحة عبد الوهاب
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Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 
Université de Constantine 1 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Constantine 2 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de E.A.K 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 
Université de Annaba 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Batna 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST 
Génie 

climatique 
Génie climatique 

Réfrigération et climatisation, énergie et 
environnement 

BELHAMRI Azeddine R 3 

ST Electronique 
Micro-

nanoélectronique et 
photonique 

Micro-nanoélectronique et photonique 
SAIDA LATRECHE 

Lassoued H 4 

SM Physique 
Energies 

renouvelables 
Energies renouvelables ABLA Chaker R 4 

SM Physique 
Rayonnement et 

Physique médicale 
Rayonnement et Physique médicale BENRACHI Fatima H 3 

SM Chimie Chimie organique 
Synthèse d'analogues naturels et de 

molécules biologiquement actives 
BOUMOUD 
Boudjemaa R 4 

DSP Droit 
Droit international 

public 
Des organisations internationales et des 

relation internationales 
HOSNA Abdelhamid H 3 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SHS  ٍَٛاخزّبػٍخػ  ػٍَٛ اخزّبػٍخ 

 فشٚع( 2)ُ االخزّبع ػٍ
 4) ػٍُ اإلخزّبع اٌزٕظٍُ ٚاٌؼًّ ׃2اٌفشع 

 ِٕبطت(
 ِٕبطت( 4)  ػٍُ اخزّبع رشثٛي ׃2اٌفشع 

 H 9 ػًٍ ثٛ ػٕبلخ

SHS 
Biblio-

théconomie 
Bibliothéconomie 

La numérisation dans les institutions 
documentaires 

AKNOUCHE Nabil R 6 

SHS 
Sciences 
sociales 

Psychologie 

Psychopathologie des nouvelles 
désorganisations psychiques: approche 

cognitive-comportementale et 
psychothérapies                           

Option1:Psychopathologie cognitive et 
comportementale (2postes)                                              
Option2: psychothérapie et 

Psychopathologie des nouvelles  
(2 poste) 

MOHAMED Nadjib 
Nini R 3 

MI Informatique Bioinformatique Bioinformatique 
BATOUCHE 

Mohamed Chaouki H 6 

SHS اٌزبسٌخ 
ربسٌخ اٌحشوبد اٌغٍبعٍخ 

اٌّغبسثٍخٚ إٌمبثٍخ    
 R 3 ِِٛٓ اٌؼّشي ربسٌخ اٌحشوبد اٌغٍبعٍخ ٚ إٌمبثٍخ  اٌّغبسثٍخ

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
LLA سكٌنة لدور أدب عربً حدٌث و معاصر أدب عربً حدٌث و معاصر دراسات أدبٌة H 3 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SM Chimie 
Chimie organique 

appliquée 
Chimie organique 

appliquée 
AOUF Nour-Eddine H 4 

ST Génie des procédés Génie des procédés Génie des procédés HAMDAOUI Oualid H 4 

ST Métallurgie 
Ingénierie des 

matériaux et des 
surfaces 

Ingénierie des matériaux 
et des surfaces 

HIMOUR Abdelaziz H 3 

SHS ػٍُ اٌّىزجبد ػٍُ اٌّىزجبد 
اٌّىزجبد ٚ ِشاوض اٌّؼٍِٛبد 

 ٚ رحذٌبد اٌّدزّغ اٌشلًّ
: ػٍُ اٌّىزجبد2فشع  

 H 5 صٍ٘ش ػٍٓ احدش

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP  ٍَٛاٌؼاللبد اٌذٌٍٚخ اٌغٍبعٍخاٌؼ 

األِٓ ٚ اٌزؼبْٚ فً اٌؼاللبد اٌذٌٍٚخ ٚدساعبد 
 فشٚع( 2ِزٛعطٍخ )

 4) ٚاٌزؼبْٚ فً اٌؼاللبد اٌذٌٍٚخ األِٓ ׃2اٌفشع 
 ِٕبطت(

 ِٕبطت( 4دساعبد ِزٛعطٍخ ) ׃2اٌفشع 

 H 8 صغذاس ػجذ اٌحك
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Université de El-Oued 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 
Université de Khenchla 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Souk-Ahras 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Sétif 1  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Biskra  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de Sidi Bel-abbés 
DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

LLA اللغة العربٌة وآدابها دراسات نمدٌة 

السردٌات  العربٌة المدٌمة  و الحدٌثة فً 
 فروع( 2النمد األدبً)

 السردٌات العربٌة المدٌمة׃ 2الفرع 
 مناصب( 3)

السردٌات العربٌة الحدٌثة ׃ 2الفرع 
 مناصب(3)

BOUDALI Tadj H 6 

LLA اللغة العربٌة وآدابها دارسات نمدٌة 

 فروع( 3تحلٌل الخطاب) التأوٌلٌة و 
 التداولٌات وتحلٌل الخطاب׃ 2الفرع 

 منصب( 2) 
 التأوٌلٌة وتحلٌل الخطاب׃ 2الفرع 

 منصب( 2)
المنهج النفسً فً تحلٌل ׃ 3الفرع 

 منصب(2الدراسات االستشرالٌة ) 

TIRES Hichem H 6 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

DSP  ِْٛٔضٌبًٔ فشٌذح ِحٍٍخ اداسح اداسيلبْٔٛ  اداسيلب R 2 

LLE 
Langue 
anglaise 

Langue anglaise 

Applied linguistics and foreign language 
teaching 

option1:Applied linguistics (9 postes)                                                         
option2:  teaching english as a foreign tefl (9 

postes) 

GHOUAR Amour H 22 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SM Physique 
Rayonnement, 

matière et 
énergie 

Rayonnement, matière et énergie GUEDDA EL Habib H 4 

SEGC ػضح األص٘ش ِحبعجخ ٚ رذلٍك ِحبعجخ ٚ رذلٍك اٌؼٍَٛ اٌّبٌٍخ ٚ ِحبعجٍخ H 2 

SHS  ٍَٛاٌششٌؼخ-اعالٍِخػ 
اٌزفغٍش ٚاٌزششٌغ 

 اٌّمبسْ

 فشٚع( 2اٌزفغٍش ٚاٌزششٌغ اٌّمبسْ )
 ِٕبطت( 4اٌششٌؼخ ٚاٌمبْٔٛ )׃ 2اٌفشع 

 4اٌزفغٍش ٚػٍَٛ اٌمشآْ )׃ 2اٌفشع 
 ِٕبطت(

 H 9 سحّبًٔ اثشاٍُ٘

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SHS 
Sciences 
sociales 

Sciences sociales 
La culture de la ville et le 

développement de société 
LAICHE Abdelaziz H 4 

DSP Droit صٚالشي اٌطب٘ش لبْٔٛ اداسي ٚاداسح األػّبي لبْٔٛ اداسي ٚاداسح األػّبي H 2 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SHS 
 اإلػالَشؼجخ ػٍَٛ 

 ٚاالرظبي
 H 6 ٔٛاسي أِبي ارظبي ِئعغبرً ارظبي ِئعغبرً

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SM Physique 
Physique théorique et 

fondamentale 
Physique théorique et 

fondamentale 
MAAMACHE 

Mustapha H 3 

SM physique physique 
Radiophysique et imagerie 

biomédicale 
KHARFI Fayçal H 3 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP حمٛق حمٛق 
إٌظبَ اٌدٕبئً ٚاٌغٍبعخ اٌدٕبئٍخ 

 اٌّؼبطشح
 H 6 دثبثش ػجذ اٌشإٚف
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Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  
Université de Tlemcen 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SNV Biologie Biochimie appliquée Biochimie appliquée 
Boucherit-Otmani 

Zahia 
H 4 

ST 

Automatique 

Génie Electrique 

Option 1 : Contrôle de 
Processus (2 postes) 

CHERMITTI  Ali R 6 
Electrotechnique 

Option 2 : Automatisation et 
Supervision (2 postes) 

 

Option 3 : Commande des 
Machines Electriques (02 

postes) 

ST Génie Civil 
Risque sismique et 

vibration des structures 
en génie civil 

Risque sismique et vibration des 
structures en génie civil 

MEGNOUNIF 
Abdellatif 

H 3 

ST 
Tele-

communications 
Tele-communications 

Option 1 : Communications et 
réseaux sans fil  (02 postes) 

BENDIMERAD 
Fethi Tarik 

H 6 
Option 2 : Signaux et systèmes 

de télécommunications 
(02 postes) 

Option 3 : Photonique micro et 
nano optique (02 postes) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Centre Universitaire d’ El-Bayad 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP DROIT 
المانون الجنائً 

Sciences 
criminelles 

 Sciencesالمانون الجنائً  
criminelles 

BELARABI 
ABDELKRIM 

H 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université d’ Oran 2 
 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC كربالً بغداد إدارة التسوٌك علوم تجارٌة علوم تجارٌة H 6 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université d’ Oran 1 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

MI Informatique Informatique 
Informatique décisionnelle et 
systèmes à grande échelle 

(IDSAGE) 
YAGOUBI Belabbas H 4 

MI Informatique 
Programmation 
par contrainte et 

optimisation 

Informatique et technologie 
de l’information 

LEBBAH Yahia H 4 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016  

Université de Mascara 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

DSP مسعودي رشٌد لانون الشركات لانون خاص حموق H 4 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Formations de Doctorat habilitées au titre de l'année universitaire 2015/2016 

Université de l’ USTO- MB 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

STAPS 
التربٌة البدنٌة 

 والرٌاضٌة
النشاط البدنً 

 الرٌاضً التربوي
النشاط البدنً و الرٌاضً للطفل 

 المراهك
 H 2 لاسمً بشٌر

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، يتضمن تجديد تشكيمة 2015جويمية  28مؤرخ في  قــرار
 الخدمات االجتماعية لدى جامعة التكوين المتواصللجنة 

 

 انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ، ىإٌ ٔصٚش انخؼهٛ

 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -
لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية ، المحدد 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 ، المتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل1990مايو سنة  26المؤرخ في  149-90بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
العالي  م، المحدد لصالحيات وزير التعمي2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13التنفيذي رقم  بمقتضى المرسوم -

 والبحث العممي،
، المتضمن تزكية أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة 2015جوان سنة  22نظـــــــرا لممحضر المؤرخ في  -

 التكوين المتواصل،
  ، المتضمن تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية.2015ة سنة جويمي 12نظـــــــرا لممحضر المؤرخ في  -

 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة التكوين المتواصل، المادة األولى
 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:2الـــمـــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 حازم دمحم، –03 مخيوبة موسى،              –02 عابد سيدي عمي،               –01
 بوعائشة عبد القادر، –06 كوجاتي نعيمة،              –05 بن سعيد رابح،                 –04
 الضيف عمي، –09 حكار العيد،                  –08 بن جعفر سميم،                 –07

 األعضاء اإلضافيون: 
  زمور شيرزاد،       –02 بن عدان سيد أحمد،              –01

 ( سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3الـــمـــادة 
سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم : يكمف السيد مدير جامعة التكوين المتواصل، بتنفيذ ىذا القرار، الذي 4الـــمـــادة 

 العالي والبحث العممي.
 2015جويمية  28حرر بالجزائر في                                                                                     
 انؼهًٙ ع/وزير التعميم العالي والبحث                                                                                    

 األيٍٛ انؼاو                                                                                                              
 صذٚمٙ أدمحم دمحم صانح انذٍٚ                                                                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيل لمسنة الثانية برنامج البيداغوجياليحدد ، 2015جويمية  30مؤّرخ في  487قرار رقم 

 »  عمم األثار –عموم انسانية « فرع »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان شيادة الميسانس
 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
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الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 

 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،

الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05ي رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذ -
 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الم

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

اغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا المتضمن إنشاء المجنة البيد 2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس  2013جويمية  28المؤرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل،»عموم انسانية «، فرع »عموم إنسانية واجتماعية«ميدان 

المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13رخ المؤ  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وسيرىا، 

لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان المنعقد  ؤساء المجان البيداغوجية الوطنيةوبناء عمى محضر االجتماع المشترك لر  -
  .2014ماي  05إلى  03من  1بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 

 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

عموم إنسانية «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـى المادة
 ،طبقا لممحق ىذا القرار.» عمم األثار  –عموم انسانية  «، فرع »واجتماعية 

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية،  2ــادة ـمـــال
  الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة 

 

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 رطاىر حجا األستاذ                                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمم األثار" -سانية ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية ليسانس ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"، فرع "عموم إن
 السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 أخرى* لمسداسي

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
مراقبة  أسبوع( 15) تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 8المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 1ما قبل التاريخ العام
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 1تاريخ وأثار المغرب القديم

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 1تاريخ وأثار المغرب اإلسالمي
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 1الصيانة والترميم في عمم اآلثار

 وحدة التعميم المنيجية
 1.2الرمز: وت م 

 6االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 3 1منيجية البحث األثري 

    x 00سا45 30سا22    30سا1   2 3 منيجية التحرير     
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 وحدة التعميم اإلستكشافية
 1.2الرمز : و ت إس 

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

مواد إختيارية )اختيار مادتين (: تاريخ 
 العموم

 تاريخ الفن - 1  
 الفكر الخمدوني - 2  
األطر القانونية والتشريعية في  - 3  

 1عمم اآلثار 

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 1

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 1

 وحدة التعميم األفقية
   1.2الرمز : و ت أف 

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 1مصطمحات عمم األثار

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 1لغة أجنبية متخصصة

   00سا450 30سا 337  00سا12 30سا10 16 30 3مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

         

 السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 8المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 2ما قبل التاريخ العام 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 2تاريخ وأثار المغرب القديم 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 2تاريخ وأثار المغرب اإلسالمي 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 2الصيانة والترميم في عمم اآلثار 

 وحدة التعميم المنيجية
 2.2الرمز: وت م 

 6االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 3 2منيجية البحث في عمم األثر 

   x 00سا45 30سا22    30سا1   2 3 نصوص ومصادر أثرية    

 وحدة التعميم اإلستكشافية
 2.2الرمز : و ت إس 

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

 مواد إختيارية )اختيار مادتين(:
 تاريخ الجزائر الثقافي    - 1  
 عمم المتاحف - 2  
األطر القانونية والتشريعية في  - 3  

 2عمم اآلثار 

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 1

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 1

 وحدة التعميم األفقية 
   2.2الرمز : و ت أف 

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 2مصطمحات في عمم األثار 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 2لغة أجنبية متخصصة 
   00سا450 30سا 337  00سا12 30سا10 16 30 4مجموع السداسي 

          * عمل إضافي عن طريق التشاور
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لنيل شيادة برنامج البيداغوجي لمسنة الثانيةاليحدد ، 2015جويمية  30مؤّرخ في  488قرار رقم 
 »    عمم المكتبات –عموم انسانية « فرع »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل 
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، يحدد ميام وسير الي
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 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،

الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ادة الدكتوراه،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشي

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

تحديد مياميا المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان و  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس  2013جويمية  28المؤرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل،»عموم انسانية «، فرع »عموم إنسانية واجتماعية«ميدان 

إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  المتضمن 2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وسيرىا، 

وبناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان  -
 .2014ماي  05إلى  03من  1المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 

 

 ما يأتي: يــقــرر
 

عموم إنسانية «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـى المادة
 طبقا لممحق ىذا القرار. » عمم المكتبات–عموم انسانية  «، فرع »واجتماعية

العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين  2ــادة ـمــــال
 كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمم المكتبات " -"عموم إنسانية واجتماعية"، فرع "عموم إنسانية  ليسانس ميدانممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية 
           السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 8المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45 30سا1    30سا1 2 5 1لغات التوثيق 
 x x 00سا45 30سا22     30سا1 2 5 عمم الكتاب: تاريخ المكتوب

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 مدخل إلى عمم األرشيف
 x x 00سا45 00سا45 30سا1    30سا1 2 5 تنظيم وتسيير أنظمة المعمومات

 وحدة التعميم المنيجية
 1.2الرمز: وت م 

 4االرصدة: 
 3المعامل: 

 x   00سا45 30سا22     30سا1 2 2 1مناىج وتقنيات البحث 

المعايير الموحدة في المؤسسات 
   x 00سا45 30سا22    30سا1   1 2 الوثائقية

 وحدةالتعميم اإلستكشافية
 1.2الرمز : و ت إس 

 4األرصدة : 
 3المعامل : 

 x x 00سا45 30سا45  30سا1   30سا1 2 2 1تكنولوجيا المعمومات والتوثيق
 مواد إختيارية )اختيار مادة واحدة(:

المجتمع واالقتصاد في الجزائر  - 1  
 المعاصرة  

التراث المادي والالمادي في  - 2  
 الجزائر

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2
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 وحدة التعميم األفقية 
   1.2الرمز : و ت أف 

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

   X 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 1إعالم آلي وثائقي 

   x 00سا45 30سا22    30سا1   1 1 1لغة أجنبية 
   00سا450 30سا 337  30سا04  00سا06 30سا10 16 30 3مجموع السداسي 

           * عمل إضافي عن طريق التشاور

           السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 8المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45 30سا1   30سا1 2 5 2لغات التوثيق 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1  30سا1 2 5 المؤسسات األرشيفية في الجزائر

البيبميوغرافيا والوابوغرافيا 
 x x 00سا45 00سا45 30سا1    30سا1 2 5 المتخصصة 

صيانة وترميم الوثائق 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1  30سا1 2 5 والمخطوطات

 وحدة التعميم المنيجية
 2.2الرمز: وت م 

 4االرصدة: 
 3المعامل: 

 x   00سا45 30سا22     30سا1 2 2 2مناىج وتقنيات البحث 

الوصف المقنن لألوعية غير 
   x 00سا45 30سا22  30سا1     1 2 المطبوعة

 وحدة التعميم اإلستكشافية
 2.2الرمز : و ت إس 

 4األرصدة : 
 3المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45 30سا1    30سا1 2 2 2تكنولوجيا المعمومات والتوثيق
 مواد إختيارية)اختيار مادة واحدة(

 نظريات اإلعالم    - 1  
 الفكر الخمدوني  - 2  

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2

 وحدة التعميم األفقية 
   2.2الرمز : و ت أف 

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 2إعالم آلي وثائقي 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 2لغة أجنبية 

     00سا450 30سا 337 00سا06 00سا06 30سا10 16 30 4مجموع السداسي 

          * عمل إضافي عن طريق التشاور
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لنيل برنامج البيداغوجي لمسنة الثانيةاليحدد ، 2015جويمية  30مؤّرخ في  489قرار رقم 
 » تاريخ –عموم انسانية « فرع »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس شيادة

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15الرئاسي رقم وبمقتضى المرسوم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ية لمجامعات، يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطن
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
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المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13رسوم التنفيذي رقم وبمقتضى الم -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -
 ظيميا وسيرىا،وتشكيمتيا وتن

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس  2013جويمية  28المؤرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل،»عموم انسانية «، فرع »عموم إنسانية واجتماعية«ميدان 

ىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأ 2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وسيرىا، 

وبناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان  -
 .2014ماي  05إلى  03من  1المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 

 ما يأتي: ررــقـيـ
عموم إنسانية «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـى المادة

 ، طبقا لممحق ىذا القرار.» تاريخ  –عموم انسانية  «، فرع »واجتماعية 
لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجيوية 2مـادة ــال

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

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                  

 طاىر حجار األستاذ                                                                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "تاريخ -"عموم إنسانية واجتماعية"، فرع "عموم إنسانية  ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية ليسانس ميدان
           السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 8المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 1تاريخ وحضارة المغرب القديم
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 صدر اإلسالم والدولة األموية  
 -16المغرب العربي الحديث قرن 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5  19قرن 

التاريخ  الجزائر الثقافي في  
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5         1الحديث والمعاصر 

 وحدة التعميم المنيجية
 1.2الرمز: وت م 

 6االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 3 1منيجية وتقنيات البحث التاريخي

  x   00سا45 30سا22      30سا1 2 3 فمسفة التاريخ

 وحدة التعميم اإلستكشافية
 1.2الرمز : و ت إس 

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

 المواد االختيارية )اختيار مادتين(:
 تاريخ العموم  - 1  
 أوربا في العصور الوسطى    - 2  
 تاريخ المعتقدات واألديان - 3  
 العالم المعاصر - 4  

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 1

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 1

 وحدة التعميم األفقية 
   1.2الرمز : و ت أف 

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 1 جغرافيا طبيعية

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 1لغة أجنبية 

   00سا450 30سا 337   00سا09 30سا13 16 30 3مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور
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 السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 8المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 2تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي واألندلس          

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 19قرن  -16تاريخ الجزائر الحديث قرن 
التاريخ الجزائر الثقافي في الحديث 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5         2والمعاصر 

 التعميم المنيجيةوحدة 
 2.2الرمز: وت م 

 6االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 3 2منيجية وتقنيات البحث التاريخي 

  x   00سا45 30سا22      30سا1 2 3 مصادر تاريخ الجزائر  

 وحدة التعميم اإلستكشافية
 2.2الرمز : و ت إس 

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

 إختيارية )اختيار مادتين ( :مواد 
 الدولة العثمانية      - 1  
 النيضة األوربية   - 2  
 ما قبل التاريخ العام - 3  
 العالم العربي المعاصر  - 4  

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 1

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 1
 وحدة التعميم األفقية 
   2.2الرمز : و ت أف 

 2 األرصدة :
 2المعامل : 

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 1 جغرافيا بشرية

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 2لغة أجنبية 

   00سا450 30سا 337   00سا09 30سا13 16 30 4مجموع السداسي  
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شيادة لنيل برنامج البيداغوجي لمسنة الثانيةاليحدد ، 2015جويمية  30مؤّرخ في  490قرار رقم 
 »   عموم اإلعالم واالتصال –عموم انسانية « فرع »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01سوم التنفيذي رقم وبمقتضى المر  -

 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،الذي يحدد مي
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحث العممي. يحدد صالحيات وزير التعميم العالي
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس  2013جويمية  28المؤرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل،»عموم انسانية «، فرع »عموم إنسانية واجتماعية«ن ميدا

المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وسيرىا، 

العمداء لمميدان  وبناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات -
 .2014ماي  05إلى  03من  1المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 

 ما يأتي: ررــقـيـ
عموم إنسانية «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـى المادة

 ، طبقا لممحق ىذا القرار.» عموم اإلعالم واالتصال  –عموم انسانية  «، فرع »واجتماعية 
: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، 2المــادة 

 .البحث العمميكّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي و 
 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                  
 طاىر حجار األستاذ                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عية""عموم إنسانية واجتما ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية ليسانس ميدان
 عموم اإلعالم واإلتصال" -فرع "عموم إنسانية

 السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 يم األساسيةوحدة التعم
 1.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 10المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5 1مدخل إلى عموم اإلعالم واالتصال
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 1تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5 فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 ااقتصاديات  وسائل اإلعالم

 وحدة التعميم المنيجية
 1.2الرمز: وت م 

 5االرصدة: 
 3المعامل: 

مناىج وتقنيات البحث في عموم 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 3 1اإلعالم واالتصال  

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 2 تحميل البيانات الصحفية 

 وحدة التعميم اإلستكشافية
 1.2الرمز : و ت إس 

 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2 أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية
 مواد إختيارية )اختيار مادة واحدة ( :

 عمم النفس االجتماعي   - 1  
 مدخل لمعموم القانونية      - 2  
 الفكر الخمدوني - 3  

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2

 وحدة التعميم األفقية
   1.2الرمز : و ت أف 

 1األرصدة : 
 1المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 1لغة أجنبية 

   00سا405 30سا 337  00سا12 30سا10 16 30 3مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 

 السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي 
 األسبوعي

الحجم  
الساعي 
 لمسداسي

 أسبوع( 15)

 أخرى*
 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 10المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 5                    2مدخل إلى عموم اإلعالم واالتصال 
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 2تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 5 فنيات التحرير اإلعالمي والتمفزي  
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 تشريعات إعالمية                                      
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 وحدة التعميم المنيجية
 2.2الرمز: وت م 

 5االرصدة: 
 3المعامل: 

مناىج وتقنيات البحث في عموم 
 30سا1 30سا1 2 3 2اإلعالم واالتصال 

 
 x x 00سا45 00سا45

   x 00سا45 30سا22  30سا1   1 2 برمجيات تحميل البيانات الصحفية 

 وحدة التعميم اإلستكشافية
 2.2الرمز : و ت إس 

 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 1 2 القضايا الدولية المعاصرة
االختيارية )اختيار مادة واحدة تختمف  المواد

 (3عن  المواد المختارة  في السداسي 
 عمم النفس االجتماعي   - 1  
 مدخل لمعموم القانونية - 2  
 الفكر الخمدوني - 3  

   30سا1 1 2

 

 x   00سا45 30سا22

 وحدة التعميم األفقية
   2.2الرمز : و ت أف 

 1األرصدة : 
 1المعامل : 

 30سا1   1 1 2أجنبية لغة 

 

   x 00سا45 30سا22

    00سا405 30سا337  00سا12 30سا10 16 30 4مجموع السداسي 
 في عن طريق التشاور* عمل إضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لنيل شيادة برنامج البيداغوجي لمسنة الثانيةاليحدد ، 2015جويمية  30مؤّرخ في  491قرار رقم 
 »   الشريعة -عموم إسالمية  « فرع »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419عام ذي الحجة  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 اصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخ
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
المتضمن  2008غشت سنة  19ق المواف 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75القرار رقم وبمقتضى  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس  2013جويمية  28المؤرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعدل،»عموم إسالمية «، فرع »ةعموم إنسانية واجتماعي«ميدان 
المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وسيرىا، 
وبناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان  -

 .2014ماي  05إلى  03من  1بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة  المنعقد
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 يــقــرر ما يأتي:
 

عموم إنسانية «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـىالمادة 
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.» الشريعة - عموم إسالمية  «، فرع »واجتماعية 

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، 2مـادة ـــــال
   كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                              
 العالي والبحث العمميوزير التعميم                                                                                                               

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                             
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شريعة" -عموم إسالمية  -" فرع "عموم إنسانية "عموم إنسانية واجتماعية ي لمسنة الثانية ليسانس ميدانممحق: البرنامج البيداغوج
 السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 

 19األرصدة : 
 10المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   2 3 1حفع القرآن وترتيمو
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 1أصول الفقو

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 المعامالتفقو 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 نظرية الحق

 x   00سا45 30سا22     30سا1 2 4 مدخل إلى حقوق اإلنسان
 وحدة التعميم المنيجية

 1.2الرمز: وت م 
 6االرصدة: 
 3المعامل: 

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 مناىج البحث في الشريعة والقانون 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2 آيات و أحاديث األحكام

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 السياسة الشرعية
 وحدة تعميم إستكشافية

 1.2الرمز : و ت إس 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 2 المغة العربية )نحو وصرف(
 المواد االختيارية)اختيار مادة واحدة( :

 الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر     -1
 الخالفة األموية والعباسية      - 2

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2

 وحدة التعميم األفقية 
   1.2الرمز : و ت أف 

 1األرصدة : 
 1المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 1لغة أجنبية 

   00سا495 30سا 337   30سا10 00سا12 16 30 3مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 

 السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 

 19األرصدة : 
 10المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   2 3  2حفع القرآن وترتيمو 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 2أصول الفقو 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 األسرةفقو 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 نظرية االلتزام
 x   00سا45 30سا22     30سا1 2 4 مالية عامة

 وحدة التعميم المنيجية
 2.2الرمز: وت م 

 6االرصدة: 
 3المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2 تاريخ التشريع والنظم القانونية
 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 القواعد الفقيية

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 القانون الدستوري 

وحدة التعميم 
 اإلستكشافية

 2.2الرمز : و ت إس 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 2 المغة العربية )البالغة(
 االختيارية )اختيار مادة واحدة(المواد 

التفسير التحميمي والحديث  -1
 التحميمي    

 مدخل إلى الحضارة اإلسالمية    -2

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2
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 وحدة التعميم األفقية 
   2.2الرمز : و ت أف 

 1األرصدة : 
 1المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 2لغة أجنبية 

   00سا495 30سا 337  30سا10 00سا12 16 30 4السداسي  مجموع
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيل شيادة برنامج البيداغوجي لمسنة الثانيةاليحدد ، 2015جويمية  30مؤّرخ في  492قرار رقم 
 » ةلغة عربية وحضارة إسالمي -عموم إسالمية  « فرع »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 عميم العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وزير الت
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس  2013جويمية  28المؤرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعدل،»عموم إسالمية «، فرع »عموم إنسانية واجتماعية«ميدان 
المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وسيرىا، 
بناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان و  -

   .2014ماي  05إلى  03من  1المنعقد بمفر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

عموم إنسانية «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـى المادة
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.» لغة عربية وحضارة إسالمية  - عموم إسالمية  «، فرع »واجتماعية 

اء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤس 2مــادة ـــاال
 كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إنسانية واجتماعية"عموم  ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية ليسانس ميدان
  ةلغة عربية وحضارة إسالمي -عموم إسالمية  " فرع "

 السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 

 19األرصدة : 
 10المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   2 3 1حفع القرآن وترتيمو
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 التفسير ومناىج المفسرين
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 الخالفة األموية والعباسية
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 المغة العربية "نحو وصرف"
 x   00سا45 30سا22     30سا1 2 4 اآلثار والفنون اإلسالمية

 وحدة التعميم المنيجية
 1.2الرمز: وت م 

 6االرصدة: 
 3المعامل: 

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 بيبيميرغرافيا المغة العربية وأدابيا                          
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2 مناىج البحث في الحضارة اإلسالمية

منيجية البحث "تقنيات التعبير الكتابي 
   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 2 والشفوي"

 التعميم اإلستكشافيةوحدة 
 1.2الرمز : و ت إس 

 4األرصدة : 
 2المعامل : 

   x 00سا45 30سا22    30سا1 1 2 تاريخ المذاىب والفرق اإلسالمية
 المواد االختيارية )اختيار مادة واحدة(:

 تاريخ التشريع اإلسالمي    - 1  
 تفسير تحميمي      - 2  

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2

 وحدة التعميم األفقية 
   1.2الرمز : و ت أف 

 1األرصدة : 
 1المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 1لغة أجنبية 

   00سا495 30سا 337   30سا10 00سا12 16 30 3مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 
           السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 

 19األرصدة : 
 10المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   2 3 2حفع القرآن وترتيمو
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 النظم اإلسالمية

 x x 00سا45 30سا22     30سا1 2 4 مدخل إلى الحضارة اإلسالمية
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 تاريخ العموم والصناعات
 x   00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 المغة العربية: البالغة

 وحدة التعميم المنيجية
 2.2الرمز: وت م 

 6االرصدة: 
 3المعامل: 

المصادر االبيبموغرافيا لمتاريخ  
 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 االسالمي                               

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2 منيجية البحث في الدراسات القرآنية

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 منيج البحث األثري 

 وحدة التعميم اإلستكشافية
 2.2الرمز : و ت إس 

 4األرصدة : 
 2المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 2 الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر
 مواد إختيارية )اختيار مادة واحدة(

 فقو المعامالت     - 1  
 حديث تحميمي  - 2  

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2

 وحدة التعميم األفقية 
   2.2الرمز : و ت أف 

 1األرصدة : 
 1المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 2لغة أجنبية 

   00سا495 30سا 337   30سا10 00سا12 16 30 4مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لنيل شيادة برنامج البيداغوجي لمسنة الثانيةاليحدد ، 2015جويمية  30مؤّرخ في  493رقم  قرار
 » أصول الدين –عموم إسالمية  « فرع »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419عام ذي الحجة  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15الرئاسي رقم وبمقتضى المرسوم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ية لمجامعات، يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطن
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13رسوم التنفيذي رقم وبمقتضى الم -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -

 ظيميا وسيرىا،وتشكيمتيا وتن
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس  2013جويمية  28المؤرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعدل،»عموم إسالمية «، فرع »عموم إنسانية واجتماعية«ميدان 
ىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأ 2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وسيرىا، 
وبناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان  -

 .2014ماي  05إلى  03من  1المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 
 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

عموم إنسانية «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـى المادة
 ،طبقا لممحق ىذا القرار.» أصول الدين - عموم إسالمية  «، فرع »واجتماعية 

الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات 2مــادة ـــــال
 كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                  

 طاىر حجار األستاذ                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 أوت(-)جويلية-الجزء األول-5105السداسي الثاني                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 074
 

 أصول الدين –" فرع " عموم إسالمية  "عموم إنسانية واجتماعية ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية ليسانس ميدان
 السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الساعي الحجم  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوع( 15)

  التقييم المستمر أخرى*

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
مراقبة    تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 
 19األرصدة : 
 10المعامل : 

  

   x 00سا45 30سا22   30سا1   2 3   1حفع القرآن وترتيمو
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 1اإلسالمية العقيدة 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 تفسير تحميمي
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 حديث تحميمي
 x   00سا45 30سا22     30سا1 2 4 مناىج الدعوة

 وحدة التعميم المنيجية
 1.2الرمز: وت م 
 6االرصدة: 
 3المعامل: 

المنطق ومناىج البحث في أصول 
 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 الدين

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2 أصول الفقو )دالالت االلفاظ(

 وحدة تعميم إستكشافية
 1.2الرمز : و ت إس 
 4األرصدة : 
  2المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 2 المغة العربية )نحو وصرف(
المواد االختيارية )اختيار مادة 

 واحدة(:
 فقو االسرة    - 1  
 الخالفة األموية والعباسية      - 2  

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2

 وحدة التعميم األفقية
   1.2الرمز : و ت أف 
 1األرصدة : 
 1المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 1لغة أجنبية 

 00سا495 30سا337   30سا10 00سا12 16 30 3مجموع السداسي 
  

  * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوع( 15)

 أخرى*
  

 التقييم المستمر

أعمال  أعمال موجية دروس العنوان
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 
 19األرصدة : 
 10المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   2 3 2حفع القرآن وترتيمو
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 2العقيدة اإلسالمية 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 مناىج المفسرين
 x  00سا45 30سا22     30سا1 2 4 مناىج المحدثين

 x x  00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 4 مقارنة  األ ديان                                                     
 وحدة التعميم المنيجية

 2.2الرمز: وت م 
 6االرصدة: 
 3المعامل: 

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 األصول المنيجية لمفرق اإلسالمية
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2 منيجية تخريج الحديث

 x  00سا45 30سا22     30سا1 1 2 أعالم الدعوة

 وحدة التعميم اإلستكشافية
 2.2الرمز : و ت إس 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 2 المغة العربية )البالغة(
المادة االختيارية )اختيار مادة 

 واحدة(
 فقو المعامالت - 1

 مدخل إلى الحضارة اإلسالمية - 2

  x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2

 وحدة التعميم األفقية
   2.2الرمز : و ت أف 
 1األرصدة : 
 1المعامل : 

     00سا45 30سا22   30سا1   1 1 2لغة أجنبية 

    00سا495 30سا337   30سا10 00سا12 16 30  4مجموع السداسي 

 * عمل إضافي عن طريق التشاور
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 أوت(-)جويلية-الجزء األول-5105السداسي الثاني                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 075
 

 لنيل شيادة برنامج البيداغوجي لمسنة الثانيةاليحدد ، 2015جويمية  30مؤّرخ في  494رقم  قرار
 » أنثربولوجيا -عموم اجتماعية  « فرع »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل 
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ضاء الحكومة، المعّدل، تعيين أع
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08سوم التنفيذي رقم وبمقتضى المر  -

 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
ذي ال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
القاعدي المشترك لشيادات ليسانس الذي يحدد برنامج التعميم  2013جويمية  28المؤرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعدل،»عموم اجتماعية «، فرع »عموم إنسانية واجتماعية«ميدان 
المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وسيرىا، 
اغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان وبناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيد -

   .2014ماي  05إلى  03من  1المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

عموم إنسانية «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـى المادة
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.»  أنثربولوجيا -عموم اجتماعية   «، فرع »واجتماعية 

الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات  2مــادة ــال
 كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                  

 طاىر حجار األستاذ                                                                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أنثربولوجيا -" فرع " عموم اجتماعية  "عموم إنسانية واجتماعية ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية ليسانس ميدان
          السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  أعمال موجية دروس العنوان
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 9المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 1ميادين األنثروبولوجيا 
النظريات االنثروبولوجية 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 5 1الحديثة 

انثروبولوجيا الفضاء 
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 االجتماعي

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 أنثروبولوجيا الجزائر
 وحدة التعميم المنيجية

 1.2الرمز: وت م 
 5االرصدة: 
 4المعامل: 

منيجية البحث في 
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 3 1األنثروبولوجيا

  x 00سا45 30سا22  30سا1  1 2 1ابستمولوجيا 

وحدة التعميم 
 اإلستكشافية
 1.2الرمز : و ت إس 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 1 2 الفكر الخمدوني
المواد االختيارية )اختيار مادة 

 واحدة(:
 عمم النفس االجتماعي - 1
مدخل إلى عموم اإلعالم  - 2

 واالتصال
 تاريخ الجزائر المعاصر - 3

 x  00سا45 30سا22   30سا1 1 2

 وحدة التعميم األفقية 
   1.2الرمز : و ت أف 
 1األرصدة : 
 1المعامل : 

  x 00سا45 30سا22  30سا1  1 1 1لغة أجنبية 

   00سا405 30سا 337  00سا12 30سا10 16 30 3مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 9المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 2ميادين األنثروبولوجيا 
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 5 2االنثروبولوجية الحديثة  النظريات

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 انثروبولوجيا أشكال التعبير
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 االنثروبولوجيا المغاربية

 وحدة التعميم المنيجية
 2.2الرمز: وت م 

 5االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 3 2البحث في األنثروبولوجيا منيجية 

  x 00سا45 30سا22  30سا1  1 2 2ابستمولوجيا 

 وحدة التعميم اإلستكشافية
 2.2الرمز : و ت إس 

 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 1 2 االستشراق
واحدة المواد االختيارية )اختيار مادة 
تختمف عن المادة المختارة في 

 (3السداسي 
 عمم النفس االجتماعي - 1  
مدخل إلى عموم اإلعالم  - 2  

 واالتصال
 تاريخ الجزائر المعاصر - 3 

 x  00سا45 30سا22   30سا1 1 2

 وحدة التعميم األفقية 
   2.2الرمز : و ت أف 

 1األرصدة : 
 1المعامل : 

  x 00سا45 30سا22  30سا1  1 1 2لغة أجنبية 

   00سا405 30سا 337  00سا12 30سا10 16 30 4مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 أوت(-)جويلية-الجزء األول-5105السداسي الثاني                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 077
 

 لنيل شيادة يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية، 2015جويمية  30مؤّرخ في  495قرار رقم 
 » أرطوفونيا -عموم اجتماعية « فرع  »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل 
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، يحدد ميام وسير الي
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ادة الدكتوراه،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشي
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس  2013جويمية  28المؤرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعدل،»اجتماعية  عموم«، فرع »عموم إنسانية واجتماعية«ميدان 
المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وسيرىا، 
وبناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان  -

 .2014ماي  05إلى  03من  1الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة  المنعقد بمقر الندوة
 ما يأتي: ررــقـيـ 

عموم إنسانية «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـى المادة
 ىذا القرار.،طبقا لممحق » أرطوفونيا -عموم اجتماعية «، فرع »واجتماعية 

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية،  2مــادة ـــــال
 كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                      
 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                                                                  

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أرطوفونيا -" فرع " عموم اجتماعية  "عموم إنسانية واجتماعية البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية ليسانس ميدانممحق: 
 السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 5 المسانيات
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 5 الصوتيات
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 20األرصدة : 
 10المعامل : 

تشريح وفزيولوجية الجياز التنفسي 
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 1والصوتي والسمعي 

تشريح وفزيولوجية الجياز العصبي 
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 1

 وحدة التعميم المنيجية
 1.2الرمز: وت م 
 6االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 3 1منيجية البحث 

القياس النفسي واالختبارات 
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 3 السيكومترية

 وحدة تعميم إستكشافية
 1.2الرمز : و ت إس 
 2األرصدة : 
 1المعامل : 

المواد االختيارية )اختيار مادة 
 واحدة ( :

 ـ عمم النفس النمو  1 
 ابستمولوجيا - 2 
 االتصال والتواصل - 3 
 ـ  تاريخ الجزائر المعاصر 4 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 1 2

 وحدة التعميم األفقية 
   1.2الرمز : و ت أف 
 2األرصدة : 
 1المعامل : 

  x 00سا45 30سا22  30سا1  1 2 1لغة متخصصة 

   00سا 360 30سا 337  00سا12 30سا10 16 30 3مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 10المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 5 عمم النفس المغوي 
تشريح وفزيولوجية الجياز التنفسي 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 5 2والصوتي والسمعي 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 الفنولوجيا
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 2تشريح وفزيولوجية الجياز العصبي 

 وحدة التعميم المنيجية
 2.2الرمز: وت م 

 6االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 3 2منيجية البحث 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 3سا1 2 3 االختبارات االرطوفونية

 وحدة التعميم اإلستكشافية
 2.2الرمز : و ت إس 

 2األرصدة : 
 1المعامل : 

 المواد االختيارية )اختيار مادة واحدة ( :
 النمو المغوي  - 1 
 اخالقيات المينة - 2 
 القياس السمعي - 3 
 ـ الفكر الخمدوني 4 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 1 2

 وحدة التعميم األفقية 
   2.2الرمز : و ت أف 

 2األرصدة : 
 1المعامل : 

  x 00سا45 30سا22  30سا1  1 2 2لغة متخصصة 

   00سا 360 30سا 337  00سا12 30سا10 16 30 4مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لنيل شيادة يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية، 2015جويمية  30مؤّرخ في  496قرار رقم 
 »    فمسفة -عموم اجتماعية « فرع  »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
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المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 

الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 

 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،

الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 عميم العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وزير الت

المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

ليسانس الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات  2013جويمية  28المؤرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل،»عموم اجتماعية «، فرع »عموم إنسانية واجتماعية«ميدان 

المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وسيرىا، 

ورؤساء ندوات العمداء لمميدان وبناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان  -
   . 2014ماي  05إلى  03من  1المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

عموم  «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـىالمادة 
 ،طبقا لممحق ىذا القرار.»فمسفة   -عموم اجتماعية  «، فرع »إنسانية واجتماعية 

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، 2مــادة ــــال
 مية لمتعميم العالي والبحث العممي. كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرس

 

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "عموم إنسانية واجتماعية ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية ليسانس ميدان
 فمسفة -" فرع " عموم اجتماعية 

 السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 10المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 فكر شرقي
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 5 الفمسفة اليونانية

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 مدارس الفمسفة اليونانية
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 5 تاريخ العموم
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 وحدة التعميم المنيجية
 1.2الرمز: وت م 

 5االرصدة: 
 2المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 1 3 1منيجية البحث الفمسفي 

 x x 00سا45 30سا45  30سا1 30سا1 1 2 اليند( –المنطق التقميدي  )اليونان 

 وحدة تعميم إستكشافية
 1.2و ت إس الرمز : 

 4األرصدة : 
 3المعامل : 

 x  00سا45 30سا22   30سا1 1 2 الفكر الخمدوني
 المواد االختيارية )اختيار مادة واحدة(:

 فمسفة القيم      - 1  
 فمسفة التاريخ - 2  
 فمسفة الدين - 3  

 x  00سا45 30سا22   30سا1 2 2

 وحدة التعميم األفقية 
   1.2الرمز : و ت أف 

 1األرصدة : 
 1المعامل : 

  x 00سا45 30سا22  30سا1  1 1 )نصوص فمسفية( 1لغة أجنبية 

   00سا405 30سا 337  30سا10 00سا12 16 30 3مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 
 20األرصدة : 
 10المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 مسيحية -فمسفة ييودية 
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 5 فمسفة  التأويل في العصر الوسيط

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 2 5 عمم الكالم
 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 3 5 فمسفة إسالمية

 وحدة التعميم المنيجية
 2.2الرمز: وت م 
 5االرصدة: 
 2المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 1 3 2منيجية البحث الفمسفي 

 x x 00سا45 00سا45  30سا1 30سا1 1 2 المنطق الرمزي 

 وحدة التعميم اإلستكشافية
 2.2و ت إس  الرمز :

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

مواد االختيارية )اختيار مادة واحدة تختمف 
 (3عن المادة المختارة في السداسي 

 فمسفة القيم      - 1  
 فمسفة التاريخ - 2  
 فمسفة الدين - 3  

 x  00سا45 30سا22   30سا1 2 2

 وحدة التعميم األفقية 
   2.2الرمز : و ت أف 
 3األرصدة : 
 2المعامل : 

  x 00سا45 30سا22  30سا1  1 2 المصادر  الفمسفية

  x 00سا45 30سا22  30سا1  1 1 )نصوص فمسفية( 2لغة أجنبية 
   00سا405 30سا 337  00سا12 30سا10 16 30 4مجموع السداسي 

 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيل شيادة يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية، 2015جويمية  30مؤّرخ في  497رقم  قرار

 »عمم النفس -عموم اجتماعية « فرع  »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس
 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

القانون المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 

الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 
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 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،

الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 التعميم العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وزير 

المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

ات ليسانس الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشياد 2013جويمية  28المؤرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل،»عموم اجتماعية «، فرع »عموم إنسانية واجتماعية«ميدان 

المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وسيرىا، 

ان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان وبناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميد -
   . 2014ماي  05إلى  03من  1المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

عموم إنسانية «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـى المادة
 ،طبقا لممحق ىذا القرار.»عمم النفس  -عموم اجتماعية  «، فرع »واجتماعية 

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية،  2المــادة 
  ية لمتعميم العالي والبحث العممي.كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسم

 

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                         

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمم النفس –ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية ليسانس ميدان "عموم إنسانية واجتماعية " فرع " عموم اجتماعية 
 السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 10المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5 1عمم النفس النمو والفروق الفردية 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 عمم النفس الفيزيولوجي

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5 عمم النفس المعرفي
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 نظريات الشخصية

 وحدة التعميم المنيجية
 1.2الرمز: وت م 

 6االرصدة: 
 3المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 3 1منيجية  وتقنيات البحث 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 3 القياس النفسي
 وحدة تعميم إستكشافية

 1.2الرمز : و ت إس 
 2األرصدة : 
 1المعامل : 

 المواد االختيارية )اختيار مادة واحدة ( :
 االبستمولوجيا   - 1
 نظريات التعمم     -2
 المعاصرتاريخ الجزائر  -3

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2
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 وحدة التعميم األفقية
   1.2الرمز : و ت أف 

 2األرصدة : 
 2المعامل :

تكنولوجيا االتصال واإلعالم 
   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 1والتوثيق

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 1لغة أجنبية 

   00سا405 30سا 337  00سا12 30سا10 16 30 3مجموع السداسي 

 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 10المعامل : 

عمم النفس النمو والفروق 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5 2الفردية 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 عمم النفس المرضي
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5 عمم النفس العمل والتنظيم

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 عمم النفس المدرسي
 وحدة التعميم المنيجية

 2.2الرمز: وت م 
 6االرصدة: 
 3المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 3 2منيجية وتقنيات البحث 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 3 2القياس التنفسي 

وحدة التعميم 
 اإلستكشافية

 2.2الرمز : و ت إس 
 2األرصدة : 
 1المعامل : 

المواد االختيارية )اختيار مادة 
 واحدة 

 عمم النفس االجتماعي   - x   1   00سا45 30سا22     30سا1 1 2
 ارشاد و توجيو     - 2  
 الفكر الخمدوني - 3  

 التعميم األفقيةوحدة 
   2.2الرمز : و ت أف 

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

تكنولوجيا االتصال واإلعالم 
   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 2والتوثيق

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 2لغة أجنبية 

     00سا405 30سا 337   00سا12 30سا10 16 30 4مجموع السداسي 

 طريق التشاور* عمل إضافي عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيل شيادة يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية، 2015جويمية  30مؤّرخ في  498رقم  قرار

 » عموم التربية -عموم اجتماعية « فرع  »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس
 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي، 
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عام ذي  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 عد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،الذي يحدد ميام الجامعة والقوا 
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
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المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75مقتضى القرار رقم وب -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس  2013جويمية  28المؤرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل،»عموم اجتماعية «، فرع »جتماعيةعموم إنسانية وا«ميدان 

المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وسيرىا، 

وبناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان  -
   .2014ماي  05إلى  03من  1المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

عموم «برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان ال: ييدف ىذا القرار إلى تحديد األولـى المادة
 ،طبقا لممحق ىذا القرار.» التربية ومعم -عموم اجتماعية  «، فرع »إنسانية واجتماعية 

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية،  2المــادة 
  العممي. كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث

 

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                       
 العالي والبحث العمميوزير التعميم                                                                                                     

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                     
ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عموم التربية –ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية ليسانس ميدان "عموم إنسانية واجتماعية " فرع " عموم اجتماعية 
 السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 
 20األرصدة : 
 10المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5 مذاىب و نظريات تربوية معاصرة
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5 1عمم النفس التربوي 

طرق  واستراتيجيات التدريس 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 الحديثة

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 ابستمولوجيا التربية
 وحدة التعميم المنيجية

 1.2الرمز: وت م 
 6االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 3                                  1منيجية البحث التربوي 

عداد االختبارات  القياس التربوي وا 
  x x 00سا45 00سا45   30سا1  30سا1 2 3  1المدرسية 

 وحدة تعميم إستكشافية
 1.2الرمز : و ت إس 
 2األرصدة : 
 1المعامل : 

 المواد االختيارية )اختيار مادة واحدة(:

 عمم  النفس االجتماعي المدرسي -x x 1 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2
 عمم النفس النمو - 2 
 تاريخ الجزائر المعاصر - 3 

 وحدة التعميم األفقية
   1.2الرمز : و ت أف 
 2األرصدة : 
 1المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 2 1لغة أجنبية 

     00سا360 30سا 337   00سا12 30سا10 16 30 3مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 
 20األرصدة : 
 10المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5 التوجيو و االرشاد التربوي 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5 2عمم النفس التربوي 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 التربية المقارنة
التربية العالجية والتعميم 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 المكيف

 وحدة التعميم المنيجية
 2.2الرمز: وت م 
 6االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 3                                  2منيجية البحث التربوي 

عداد   القياس التربوي وا 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1  30سا1 1 3 2االختبارات المدرسية 

وحدة التعميم 
 اإلستكشافية
 2.2الرمز : و ت إس 
 2األرصدة : 
 1المعامل : 

االختيارية )اختيار مادة المواد 
 واحدة ( :

 والتخطيط التربوي   االدارة – x x 1 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2
 تعميمية المواد - 2 
 الفكر الخمدوني - 3 

 وحدة التعميم األفقية
   2.2الرمز : و ت أف 
 2األرصدة : 
 2المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   2 2 2لغة أجنبية 

     00سا360 30سا 337   00سا12 30سا10 16 30 4مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لنيل شيادة يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية، 2015جويمية  30مؤّرخ في  499قرار رقم 
 »عمم السكان –عموم اجتماعية « فرع  »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي، 
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ية والندوة الوطنية لمجامعات، يحدد ميام وسير اليياكل الجيو 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426 رجب عام 11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 راه،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
يا المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد ميام 2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس  2013جويمية  28المؤرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل،»عموم اجتماعية «، فرع »عموم إنسانية واجتماعية«ميدان 

مجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا المتضمن إنشاء ال 2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وسيرىا، 

وبناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان  -
   .2014ماي  05إلى  03من  1المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

عموم «برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان ال: ييدف ىذا القرار إلى تحديد األولـى المادة
 طبقا لممحق ىذا القرار. ،» السكانعمم  -عموم اجتماعية  «، فرع »إنسانية واجتماعية 

العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين  2المــادة 
  العممي. كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث

 

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عمم السكان –فرع " عموم اجتماعية ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية ليسانس ميدان "عموم إنسانية واجتماعية " 
 السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر
أعمال  دروس العنوان

 موجية
أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 
 19األرصدة : 
 9المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5 1التحميل الديموغرافي 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 1جمع المعطيات الديموغرافية 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 جغرافيا السكان وخرائط

 x   00سا45 00سا22     30سا1 2 4 1عمم اجتماع السكان والعائمة 

 وحدة التعميم المنيجية
 1.2الرمز: وت م 
 6االرصدة: 
 4المعامل: 

رياضيات مطبقة في 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2 1الديموغرافيا 

تقنيات االحصاء في 
  x x 00سا45 30سا45   30سا1  30سا1 2 2  1الديموغرافيا 

اآللي المطبق مدخل لإلعالم 
  x x 00سا45 30سا45    30سا1  30سا1 1 2 في الديموغرافيا

وحدة التعميم 
 اإلستكشافية
 1.2الرمز : و ت إس 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 المواد االختيارية )اختيار مادتين( 
 النظريات والسياسات السكانية -x 1   00سا45 30سا22     30سا1 1 2

الفيزيولوجيا البشرية وعمم  -2
 األوبئة

 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 الفكر الخمدوني- 3  
 وحدة التعميم األفقية

   1.2الرمز : و ت أف 
 1األرصدة : 
 1المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 1لغة أجنبية 

     00سا450 00سا360   30سا10 30سا13 16 30 3مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

 السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر
أعمال  دروس العنوان

 موجية
أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 
 19األرصدة : 
 9المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5 2التحميل الديموغرافي 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 2جمع المعطيات الديموغرافية 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 تقنيات السبر
 x   00سا45 30سا 22     30سا1 2 4 2عمم اجتماع السكان والعائمة 
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 وحدة التعميم المنيجية
 2.2الرمز: وت م 
 6االرصدة: 
 4المعامل: 

الرياضيات المطبقة في 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2 2الديموغرافيا 

االحصاء في تقنيات 
 x x 00سا45 30سا 45   30سا1  30سا1 2 2 2الديموغرافيا 

معالجة و تحميل  قواعد بيانات  
SPSS  00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2 و أخرى x x 

وحدة التعميم 
 اإلستكشافية
 2.2الرمز : و ت إس 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

المواد االختيارية )اختيار 
 مادتين(:

التخطيط العائمي والصحة  -x 1   00سا45 30سا22     30سا1 1 2
 اإلنجابية

 السكان والتنمية المستدامة-2
 x   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 عمم إجتماع الصحة  -3

 وحدة التعميم األفقية
   2.2الرمز : و ت أف 
 1األرصدة : 
 1المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 2لغة أجنبية 

     00سا450 00سا360   30سا10 30سا13 16 30 4مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لنيل شيادة يحدد برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية، 2015جويمية  30مؤّرخ في  500رقم  قرار
 »عمم االجتماع –عموم اجتماعية « فرع  »عموم إنسانية واجتماعية  « في ميدان الميسانس

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي، 
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25في المؤّرخ  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وم التنفيذي رقم وبمقتضى المرس -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 م المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،ميا
المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس  2013جويمية  28المؤرخ في  506قرار رقم وبمقتضى ال -

 ، المعدل،»عموم اجتماعية «، فرع »عموم إنسانية واجتماعية«ميدان 
يا المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحيات 2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وسيرىا، 
وبناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان  -

 .2014ماي  05إلى  03من  1المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 
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 ما يأتي: ررــقـيـ 
عموم «برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان ال: ييدف ىذا القرار إلى تحديد األولـى المادة

 طبقا لممحق ىذا القرار. ،» االجتماععمم  -عموم اجتماعية  «، فرع »إنسانية واجتماعية 
وية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجي 2المــادة 

  العممي. كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث
 2015جويمية  30بالـجــزائــر في حــرر                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              
 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمم السكان –ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية ليسانس ميدان "عموم إنسانية واجتماعية " فرع " عموم اجتماعية 

 السداسي الثالث

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  أعمال موجية دروس العنوان
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 1.2الرمز : و ت أ 

 20األرصدة : 
 9المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 ميادين عمم االجتماع 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5  1النظريات عمم اإلجتماع الحديثة 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5  1التغير االجتماعي
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 المشكالت االجتماعية

 وحدة التعميم المنيجية
 1.2الرمز: وت م 

 5االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 3  1منيجية البحث في عمم االجتماع 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 2 1اإلحصاء االستداللي والرياضيات  

 وحدة تعميم إستكشافية
 1.2الرمز : و ت إس 

 4:  األرصدة
 2المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2 القضايا الدولية الراىنة
المواد االختيارية )اختيار مادة 

 واحدة(:
 عمم النفس االجتماعي   -x 1   00سا45 30سا22     30سا1 1 2

 انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية -2
 تاريخ الجزائر المعاصر - 3  

 وحدة التعميم األفقية
   1.2الرمز : و ت أف 

 1األرصدة : 
 1المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 1لغة أجنبية 

     00سا405 30سا337   00سا12 30سا10 16 30 3مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  السداسي الرابع

 وحدات التعميم )وت(
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة التعميم األساسية
 2.2الرمز : و ت أ 
 20األرصدة : 
 9المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 الحركات االجتماعية
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 5  2نظريات عمم اإلجتماع  الحديثة 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5    2التغير االجتماعي 
 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 2 5 العمل االجتماعي 

 وحدة التعميم المنيجية
 2.2الرمز: وت م 
 5االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 3 3  2منيجية البحث في عمم االجتماع 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 2 2اإلحصاء االستداللي والرياضيات

 وحدة التعميم اإلستكشافية
 2.2الرمز: و ت إس 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 x x 00سا45 00سا45   30سا1 30سا1 1 2 القضايا الدولية الراىنة
المواد  االختيارية )اختيار مادة 

المادة المختارة  واحدة تختمف عن 
 عمم النفس االجتماعي   -x 1   00سا45 30سا22     30سا1 1 2 (3في السداسي 

 انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية -2
 تاريخ الجزائر المعاصر - 3  
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 وحدة التعميم األفقية
   2.2الرمز : و ت أف 
 1األرصدة : 
 1المعامل : 

   x 00سا45 30سا22   30سا1   1 1 2أجنبية لغة 

     00سا405 30سا337   00سا12 30سا10 16 30 4مجموع السداسي 

 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد برنامج، 2015جويمية  30مؤّرخ في  501قرار رقم 
 «فنون »التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01ى المرسوم التنفيذي رقم وبمقتض -

 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 حدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،الذي ي
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 عميم العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وزير الت
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
شيادات المتضّمن تحديد برنامج الّتعميم القاعدي المشترك ل 2013جويمية  28المؤّرخ في  502وبمقتضى القرار رقم  -

 ،»فنون  «ليسانس ميدان 
المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -

 .وسيرىا
 ما يأتي: ررــقـيـ 

، طبقا »فنون  «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان األولـى المادة
 لممحق ىذا القرار.

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي 2013جويمية  28المؤّرخ في  502: تمغى جميع أحكام القرار رقم 2ــادة ـمـــــال
 ، والمذكور أعاله.»فنون  «المشترك لشيادات ليسانس ميدان 

ين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العالي3 ــادةـمـــــال
 كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                           
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 فنون »التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  برنامجممحق: 
  1سداسي 

 وحدة التعميم
  

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوعا( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 1.1.1الرمز: وت أس 
 8االرصدة: 
 6المعامل: 

 x x   00سا42   30سا1 30سا1 3 4 فن قديم

 x x   00سا42   30سا1 30سا1 3 4 مسرح قديم 
 وحدة تعميم أساسية

 2.1.1الرمز: وت أس 
 8االرصدة: 
 6المعامل: 

 x x   00سا42   30سا1 30سا1 3 4 مبادئ الموسيقى

 x x   00سا42   30سا1 30سا1 3 4 السينما الصامتة
 وحدة تعميم منيجية

 1.1الرمز: وت م 
 6االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x   00سا21     30سا1 2 3 منيجية عامة

 x x   00سا21   30سا1   2 3 تقنيات التعبير الكتابي

 وحدة تعميم إستكشافية
 1.1.1الرمز: وت إس 
 4االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x   00سا21     30سا1 2 2 ثقافة ومجتمع

 x x   00سا21   30سا1   2 2 مبادئ الترجمة
 وحدة تعميم إستكشافية

 2.1.1الرمز: وت إس 
 2االرصدة: 
 2المعامل: 

 x x   00سا42   30سا1 30سا1 2 2 عمم الجمال

 وحدة تعميم أفقية
 1.1الرمز: وت أف 
 2االرصدة: 
 2المعامل: 

 x x   00سا21   30سا1   1 1 1لغة أجنبية 

 x x   00سا21   30سا1   1 1 1إعالم آلي 
    00سا405 30سا337   00سا12 30سا10 16 30  1مجموع السداسي 

 * عمل إضافي عن طريق التشاور
 2سداسي 

 وحدة التعميم
  

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوعا( 15)
 أخرى*

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 1.2.1الرمز: وت أس 
 8االرصدة: 
 6المعامل: 

 x x   00سا42   30سا1 30سا1 3 4 فن حديث

 x x   00سا42   30سا1 30سا1 3 4 مسرح حديث
 وحدة تعميم أساسية

 2.2.1الرمز: وت أس 
 8االرصدة: 
 6المعامل: 

 x x   00سا42   30سا1 30سا1 3 4 موسيقى حديثة

 x x   00سا42   30سا1 30سا1 3 4 السينما الناطقة
 وحدة تعميم منيجية

 2.1الرمز: وت م 
 7االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x   00سا21     30سا1 2 4 منيجية البحث 

 x x   00سا21   30سا1   2 2 تعبير شفيي
 وحدة تعميم إستكشافية

 1.2.1الرمز: وت إس 
 5االرصدة: 
 4المعامل: 

 x x   00سا21     30سا1 2 3 سوسيولوجيا الفن

 x x   00سا21     30سا1 2 2 سيكولوجيا الفن
 وحدة تعميم إستكشافية

 2.2.1الرمز: وت إس 
 2االرصدة:  
 2المعامل:  

 x x   00سا42   30سا1 30سا1 1 1 مبادئ فن الرسم

 وحدة تعميم أفقية
 2.1الرمز: وت أف 
 2االرصدة: 
 2المعامل: 

 x x   00سا21     30سا1 1 1 2لغة انجميزية 

 x x   00سا42   30سا1 30سا1 1 1 2إعالم آلي 

    00سا405 30سا337   00سا12 30سا10 16 30 1مجموع السداسي 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  190

 

 التعميم لمسنة الثانية لنيل يحدد برنامج، 2015جويمية  30 مؤّرخ في 502قرار رقم 
 «فنون درامية» تخصص « فنون العرض » فرع  «فنون » شيادة الميسانس في ميدان  

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 العالي، المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل، 
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424لثانية عام جمادى ا 24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ره،ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسي
المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
ن تحديد برنامج الّتعميم القاعدي المشترك لشيادات المتضمّ  2015جويمية  30المؤّرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، »فنون  «ليسانس ميدان 
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس  2014جويمية  24المؤرخ في  614وبمقتضى القرار رقم  -

 ،» دراسات مسرحية  «، تخصص » فنون العرض  «، فرع  »فنون  «في ميدان 
المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13المؤرخ  167رار رقم وبمقتضى الق -

 وسيرىا، 
بناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان المنعقد  -

   . 2014ماي  05إلى  03من  1طينة بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسن
 ما يأتي: ررــقـيـ

 «، فرع »فنون  «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـى المادة
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.» فنون درامية  «، تخصص » فنون العرض 

، الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 2014جويمية  24المؤّرخ في  614أحكام القرار رقم : تمغى جميع 2ــادة ـمـــــال
، »دراسات مسرحية  «، تخصص » فنون العرض  «، فرع »فنون  «لنيل شيادة الميسانس في ميدان

 والمذكور أعاله.
: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، 3ــادة ـمـــــال

  كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                             
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 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس ميدان "فنون" فرع "فنون العرض" تخصص "فنون درامية"
 سداسي  الثالث

 التعميموحدات 
 المواد

صدة
ألر
ا

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوعا( 16-14)
 أخرى*

 نوع التقييم

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة  تعميم أساسية 
 1.1.2الرمز : وت أس 
 10األرصدة : 
  6المعامل : 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 3 5 نظرية الدراما 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 3 5 نقد مسرحي قديم

 وحدة  تعميم أساسية
 2.1.2الرمز : و أس 
 8األرصدة :
 6المعامل : 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 1فن التمثيل 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 1فن اإلخراج 

 وحدة  تعميم منيجية
 1.2الرمز : وت م 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 2 4 1منيجية البحث العممي 

 وحدة تعميم إستكشافية
 1.2الرمز : وت إس 
 4األرصدة : 
 4المعامل : 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 2 2 سيميولوجيا 

تصال  X X  00سا42  30سا1 30سا1 2 2 إعالم وا 
 وحدة  تعميم أفقية

 1.2وت أف الرمز : 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 X X  00سا21  30سا1  1 2 1أنفوغرافيا 

 X X  00سا21  30سا1  1 2 1لغة أجنبية 

    00سا 336  30سا13 30سا10 20 30 مجموع السداسي الثالث
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سداسي الّرابع

 وحدات التعميم
 المواد

صدة
ألر
ا

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوعا( 16-14)
 أخرى*

 نوع التقييم

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة  تعميم أساسية
 1.2.2الرمز : وت أس 
 10األرصدة : 
 6المعامل : 

 X X   00سا42   30سا1 30سا1 3 3 مسرح مقارن 

 X X   00سا42   30سا1 30سا1 3 3 التأليف الدرامي

 وحدة  تعميم أساسية
 2.2.2الرمز : وت أس 
 10األرصدة : 
 6المعامل : 

 X X   00سا63 00سا3   30سا1 3 3 2فن التمثيل 

 X X   00سا42   30سا1 30سا1 3 3 2فن اإلخراج 

 وحدة  تعميم منيجية
 2.2الرمز : وت م 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 X X   00سا42   30سا1 30سا1 2 2 2منيجية البحث العممي 

وحدة تعميم إستكشافية     
    2.2 الرمز:  وت إس 
                  4األرصدة: 
 4المعامل: 

 X X   00سا42   30سا1 30سا1 2 2 سينوغرافيا

 30سا1 2 2 أنثروبولوجيا ثقافية
  

 X X   00سا21  

 وحدة تعميم أفقية
 2.2الرمز : وت أف  
 2األرصدة : 
 2المعامل :

 X X   00سا21   30سا1   1 0 2أنفوجرافيا  

 X X   00سا21   30سا1   1 1 2لغة أجنبية 

       00سا 336 00سا3 30سا10 30سا10 20 30 مجموع السداسي الثالث
 * عمل إضافي عن طريق التشاور
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 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل، 2015جويمية  30مؤّرخ في   503قرار رقم
 «فنون تشكيمية» تخصص « فنون بصرية » فرع « فنون » الميسانس في ميدان  شيادة

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعّدل،  تعيين أعضاء الحكومة،
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، ميام المركز الجامعي
المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام ربيع  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا  2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وسيرىا، وتشكيمتيا وتنظيميا
المتضّمن تحديد برنامج الّتعميم القاعدي المشترك لشيادات  2015جويمية  30خ في المؤرّ  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ،»فنون  «ليسانس ميدان 
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس  2014جويمية  24المؤرخ في  611وبمقتضى القرار رقم  -

 ،» تشكيميةفنون  «، تخصص »فنون بصرية  «، فرع »فنون  «في ميدان 
المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وسيرىا، 
بناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان المنعقد  -

   . 2014ماي  05إلى  03من  1امعات الشرق بجامعة قسنطينة بمقر الندوة الجيوية لج
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

 «فرع  » ن فنو  «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان األولـى  المادة
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.» فنون تشكيمية  «تخصص  ،»فنون بصرية 

، الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 2014جويمية  24المؤّرخ في  611: تمغى جميع أحكام القرار رقم  2مــادة ــــال
والمذكور  » ةفنون تشكيمي «تخصص » فنون بصرية  «، فرع »فنون  «لنيل شيادة الميسانس في ميدان

 أعاله.
: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، 3مــادة ــــال

   كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 
 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "تشكيميةتخصص "فنون  " بصريةممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس ميدان "فنون" فرع "فنون 
 سداسي  الثالث

 وحدات التعميم
 المواد

صدة
ألر
ا

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوعا( 16-14)
 أخرى*

 نوع التقييم

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة  تعميم أساسية 
 1.1.2الرمز : وت أس 
 9األرصدة : 
  6المعامل : 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 3 5  1رسم 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 فمسفة الفن

 وحدة  تعميم أساسية
 2.1.2الرمز : و أس 
 9األرصدة :
 6المعامل : 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 فن عصر النيضة

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 3 5 غرافيزم

 وحدة  تعميم منيجية
 1.2الرمز : وت م 
 6األرصدة : 
 4المعامل : 

 X X  00سا21   30سا1 2 3 1منيجية البحث العممي 

 X X  00سا21   30سا1 2 3 مصطمحات فنية

 وحدة تعميم إستكشافية
 1.2: وت إس الرمز 

 4األرصدة : 
 4المعامل : 

 X X  00سا21   30سا1 2 2 سيميولوجيا 

تصال  X X  00سا21   30سا1 2 2 إعالم وا 

 وحدة  تعميم أفقية
 1.2الرمز : وت أف 
 2األرصدة : 
 2المعامل : 

 X X  00سا21  30سا1  1 1 1أنفوغرافيا 

 X X  00سا21  30سا1  1 1 1لغة أجنبية 

 * عمل إضافي عن طريق التشاور    00سا 294  00سا9 00سا12 22 30 السداسي الثالثمجموع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سداسي  الرابع

 وحدات التعميم
 المواد

صدة
ألر
ا

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوعا( 16-14)
 أخرى*

 نوع التقييم

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة  تعميم أساسية 
 1.1.2الرمز : وت أس 
 9األرصدة : 
  6المعامل : 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 3 5  2رسم 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 نقد فني 

 وحدة  تعميم أساسية
 2.2.2الرمز : و أس 
 8األرصدة :
 6المعامل : 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 فن معاصر

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 عمم المنظور

 وحدة  تعميم منيجية
 2.2الرمز : وت م 
 5األرصدة : 
 2المعامل : 

 X X  00سا21   30سا1 2 5 2منيجية البحث العممي 

 وحدة تعميم إستكشافية
 2.2الرمز : وت إس 
 4األرصدة : 
 4المعامل : 

 X X  00سا21   30سا1 2 2 حضارة عربية إسالمية 

 X X  00سا42  30سا1 30سا1 2 2 عمم المتاحف
 وحدة  تعميم أفقية
 2.2الرمز : وت أف 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 X X  00سا21  30سا1  1 2 2أنفوغرافيا 

 X X  00سا21  30سا1  1 2 2أجنبية لغة 

    00سا 294  30سا10 30سا10 20 30 مجموع السداسي الثالث
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ـــ
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 لنيل شيادة التعميم لمسنة الثانيةيحدد برنامج ، 2015جويمية  30مؤّرخ في  504 قرار رقم
 «دراسات سينمائية » تخصص  «فنون العرض » فرع  «فنون » ميدان  الميسانس في 

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 عميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمت
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،المعّدل، 
ي الذ 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، ميام المركز الجامعي
المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، يحدد صالحيات
بيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا المتضمن إنشاء المجنة ال 2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتنظيميا وسيرىا، وتشكيمتيا
المتضّمن تحديد برنامج الّتعميم القاعدي المشترك لشيادات  2015جويمية  30المؤّرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، »فنون  «ليسانس ميدان 
امج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس الذي يحدد برن 2014جويمية  24المؤرخ في  612وبمقتضى القرار رقم  -

 ،»دراسات سينمائية  «، تخصص » فنون العرض  «، فرع  »فنون  «في ميدان 
المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيالتيا وصالحياتيا  2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وسيرىا، 
لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان المنعقد بناء عمى محضر االجتماع المشترك  -

    .2014ماي  05إلى  03من  1بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

 «فرع  ،»فنون  «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان  المادة األولـى
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.» دراسات سينمائية  «تخصص » فنون العرض 

التعميم لمسنة الثانية  ، الذي يحدد برنامج2014جويمية  24المؤّرخ في  612: تمغى جميع أحكام القرار رقم 2مــادة ــــال
، » دراسات سينمائية  «، تخصص » فنون العرض  «، فرع »فنون  «في ميدان لنيل شيادة الميسانس

 والمذكور أعاله.
: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، 3مــادة ــــال

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

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فرع "فنون العرض "  إختصاص "دراسات سينمائية"     ميدان "فنون"  ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
 سداسي الثالثال

 وحدات التعميم
 المواد

صدة
ألر

ا
مل 

معا
ال

 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوعا( 16-14)
 أخرى*

 نوع التقييم
مراقبة  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس العنوان

 إمتحان مستمرة
 وحدة  تعميم أساسية 

 1.1.2الرمز : وت أس 
 8األرصدة : 
 6المعامل : 

 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 1نظريات السينما 

 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 إخراج سينمائي

 وحدة  تعميم أساسية
  2.1.2الرمز : و أس 

 8األرصدة :
 6المعامل : 

 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 عمم الجمال السينمائي

 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 التمثيل السينمائي

 وحدة  تعميم أساسية
  3.1.2الرمز : و أس 

 4األرصدة : 
 3المعامل : 

 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 السينما والفنون األخرى 

 وحدة  تعميم منيجية
 1.2الرمز : وت م 

 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 X X  00سا21   30سا1 2 4 1منيجية البحث العممي 

 وحدة تعميم إستكشافية
  1.2الرمز : وت إس 

 4األرصدة : 
 4المعامل : 

 x x  00سا21   30سا1 2 2 سيميولوجيا 

 x x  00سا21   30سا1 2 2 إعالم واتصال

 وحدة  تعميم أفقية
  1.2الرمز : وت أف 

 2األرصدة : 
 2المعامل : 

 x x  00سا21  30سا1  1 1 1أنفوغرافيا 

 x x  00سا21  30سا1  1 1 1لغة أجنبية 

    00سا315   30سا10 00سا12 23 30 مجموع السداسي الثالث
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سداسي الّرابعال

 وحدات التعميم
 المواد

صدة
ألر

ا
مل 

معا
ال

 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوعا( 16-14)
 أخرى*

 نوع التقييم

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة  تعميم أساسية
 1.2.2الرمز : وت أس 

 8األرصدة : 
 6المعامل : 

 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 2نظرية السينما 

 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 مبادىء التركيب
 وحدة  تعميم أساسية

 2.2.2الرمز : وت أس 
 8األرصدة :
 6المعامل : 

 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 تحميل فيممي

 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 أشكال وأنواع الفيمم
 وحدة  تعميم أساسية

 3.2.2الرمز : وت أس 
 4األرصدة :
 3المعامل : 

 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 4 سينما عربية

 وحدة  تعميم منيجية
     2.2الرمز : وت م
 4األرصدة : 
 2: المعامل 

 x x  00سا21   30سا1 2 4 2منيجية البحث العممي 

وحدة تعميم إستكشافية  الرمز: 
    2.2و ت إس 
                  4األرصدة: 
 4المعامل: 

 x x  00سا21   30سا1 2 2 سيمولوجيا الفيمم

 x X  00سا21   30سا1 2 2 موسيقى تصويرية
 

 أفقيةوحدة تعميم 
 2.2الرمز : وت أف

 2األرصدة : 
 2المعامل :

 x x  00سا21  30سا1  1 1 2أنفوغرافيا  

 x x  00سا21  30سا1  1 1 2لغة أجنبية 
    00سا315  30سا10 00سا12 23 30 مجموع السداسي الّرابع

 * عمل إضافي عن طريق التشاور
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 برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادةيحدد ، 2015جويمية  30مؤّرخ في  505قرار رقم 
 «دراسات موسيقية » تخصص « فنون العرض » فرع  «فنون » ميدان  الميسانس في 

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 يي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجي
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
الذي  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األول عام  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد ميام وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  299-05التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -

 ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
المتضمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،نظام الدراسات لمحصول عمى شي
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ة البيداغوجية الوطنية لمميدان وتحديد مياميا المتضمن إنشاء المجن 2012مارس  26المؤرخ  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضّمن تحديد برنامج الّتعميم القاعدي المشترك لشيادات  2015جويمية  30المؤّرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، »فنون  «ليسانس ميدان 
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس  2014جويمية  24المؤرخ في  613وبمقتضى القرار رقم  -

 ،»دراسات موسيقية  «، تخصص »فنون العرض  «، فرع  »فنون  «في ميدان 
كيالتيا وصالحياتيا المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتش 2015أفريل  13المؤرخ  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وسيرىا،
بناء عمى محضر االجتماع المشترك لرؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  لمميدان ورؤساء ندوات العمداء لمميدان المنعقد  -

 .2014ماي  05إلى  03من  1بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرق بجامعة قسنطينة 
 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

 «فرع  »فنون  «: ييدف ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان المادة األولـى 
 .، طبقا لممحق ىذا القرار» دراسات موسيقية  «، تخصص »فنون العرض 

التعميم لمسنة الثانية  ، الذي يحدد برنامج2014جويمية  24المؤّرخ في  613: تمغى جميع أحكام القرار رقم  2مــادة ـــــال
، »دراسات موسيقية  «، تخصص » فنون العرض  «، فرع »فنون  «لنيل شيادة الميسانس في ميدان

 .والمذكور أعاله
: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، 3 مــادةـــــال

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

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "    موسيقيةختصص "دراسات تفرع "فنون العرض "   ميدان "فنون"  ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
 سداسي الثالث
           

 وحدات التعميم
 المواد

صدة
ألر
ا

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوعا( 16-14)
 أخرى*

 نوعية التقييم
أعمال  دروس العنوان

 موجية
أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة  تعميم أساسية
 1.2الرمز : وت أس 
 20األرصدة : 
 12المعامل : 

 x x  00سا42 30سا1  30سا1 3 5 1تاريخ الموسيقى العربية 
 x x  00سا42 30سا1  30سا1 3 5 مصطمحات موسيقية

 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 5 العروض وموسيقى الشعر
 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 5 1نظريات الموسيقى )صولفاج( 

 وحدة  تعميم منيجية
  1.2الرمز : وت م 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 x x  00سا21   30سا1 2 4 1منيجية البحث العممي 

 وحدة تعميم إستكشافية
  1.2الرمز : وت إس 
  2األرصدة : 
 2المعامل : 

 x x  00سا42 30سا1  30سا1 2 2 وتحميل الموسيقى الغربيةسماع 
 

 وحدة  تعميم أفقية
 1.2الرمز : وت أف 
 4األرصدة : 
 4المعامل : 

 x x  00سا21  30سا1  2 2 1إعالم آلي 

 x x  00سا21  30سا1  2 2 1لغة فرنسية 

    00سا273 30سا4 00سا6 00سا9 20 30 مجموع السداسي الثالث
 إضافي عن طريق التشاور* عمل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           سداسي الّرابع

 وحدات التعميم
 المواد

صدة
ألر
ا

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوعا( 16-14)
 أخرى*

 نوعية التقييم
أعمال  دروس العنوان

 موجية
أعمال 
 تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة  تعميم أساسية
 2.2الرمز : وت أس 
 20األرصدة : 
 12المعامل : 

 x x  00سا42 30سا1  30سا1 3 5 2تاريخ الموسيقى العربية 
 x x  00سا42 30سا1  30سا1 3 5 مصطمحات موسيقية عربية

 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 5 غناء وموسيقى عربية )موشحات(
 x x  00سا42  30سا1 30سا1 3 5 2نظريات الموسيقى )صولفاج( 

 وحدة  تعميم منيجية
 2.2الرمز : وت م 
 4األرصدة : 
 2المعامل : 

 x x  00سا21   30سا1 2 4 2منيجية البحث العممي 

وحدة تعميم إستكشافية  
     2.2الرمز: و ت إس 
                  4األرصدة: 
 4المعامل: 

 x x  00سا42 30سا1  30سا1 2 2 عمم الصوت

 x x  00سا42 30سا1  30سا1 2 2 عمم اآلالت الموسيقية

 وحدة تعميم أفقية
 2.2الرمز : وت أف 
 2األرصدة : 
 2المعامل : 

 x x  00سا21  30سا1  1 1 2إعالم آلي 

 x x  00سا21  30سا1  1 1 2لغة فرنسية 

    00سا315 00سا6 00سا6 30سا10 20 30 السداسي الّرابعمجموع 
 * عمل إضافي عن طريق التشاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤّرخ 610يتضّمن إلغاء القرار رقم ، 2015جويمية  30مؤّرخ في  506قرار رقم 
 الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة، 2014جويمية  24في 

 «تصميم» تخصص « فنون بصرية » فرع  «فنون » الميسانس في ميدان 
 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18لمؤّرخ في ا 05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
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المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل 

المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لتعميم العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير ا

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس  2014جويمية  24المؤرخ في  610وبمقتضى القرار رقم  -
 .»تصميم«، تخصص »فنون بصرية «، فرع  »فنون  «في ميدان 

 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

، والمذكور أعاله، الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة 2014جويمية  24المؤّرخ في  610: يمغى القرار رقم  المادة األولـى
 .»تصميم«، تخصص  »فنون بصرية  «، فرع »فنون  «الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان

الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات الجامعية، : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ورؤساء الندوات  2مــادة ـــــال
 .كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 

 2015جويمية  30بالـجــزائــر في حــرر                                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضّمن تسوية الميسانس، 2015 جويمية  30مؤّرخ في 507قرار رقم 
 بالمركز الجامعي بتندوف 2014-2013المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25مؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعّدل،   تعيين أعضاء الحكومة،
المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429عام شعبان  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضان عام  22المؤّرخ في  303-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن إنشاء مركز جامعي بتندوف،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13تنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم ال -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أفريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

  وصالحياتيا وسيرىا.
 

 ما يأتي: ررــقـيـ
بالمركز الجامعي  2014 - 2013ييدف ىدا القرار إلى تسوية الميسانس مفتوحة بعنوان السنـة الجـامعيـة  :ألولـىا المادة

 بتندوف، وفقا لممحق ىذا القرار.
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: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي بتندوف، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا  2مــادة ــــال
 .القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المركز الجامعي بتندوف، تسوية ليسانس ممحق:
 2014 - 2013 السنة الجامعية

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
عموم اقتصادية، تسيير 

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير وعموم تجارية
 أ إدارة مالية    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية 2015أوت  03مؤرخ في  508قــرار رقم 

 ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
يحدد  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في 500-05 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 ميام المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، 
 ، والمتضّمن إنشاء المدرسة العميا لإلعالم اآللي، 2014أوت  25المؤرخ في 14-232وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
والذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي،
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في 500-05 من المرسوم التنفيذي رقم 19: تطبيقا ألحكام المادة األولى المادة
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2005ديسمبر 29

 لممدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس.   
الممحق : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس بالجدول 2الـــــمـادة 

 بيذا القرار.
: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين و مدير المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس، كل فيما 3الـــــمـادة 

 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 

 2115أوت  13حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسميةالذي  2015أوت  03المؤرخ في  508ممحق بالقرار رقم 
 لممدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباسألعضاء المجمس العممي 

 الصفـة االسم والمقـب
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بن سميمان سيدي دمحم
 نائب المدير المكمف في التدرج والشيادات عمر بن صابر جمال
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 أستاذ مالكي ميمون 
 أستاذ رحمون عبد المطيف

 أستاذ محاضر قسم "أ" كسكاس نبيل
 أستاذ محاضر قسم "ب" بوعشرية أحمد
 أستاذ مساعد قسم "أ" سماحات دمحم

 أستاذ مساعد قسم "أ" الدينسي دمحم نصر 
 أستاذ بجامعة سيدي بمعباس عجوج رضا

 أستاذ  بجامعة سيدي بمعباس بو عبد هللا عمر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية ألعضاءيحدد القائمة  2015أوت  03مؤرخ في  509قــرار رقم 
 3المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة قسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي
 ، 3معة  قسنطينة ، والمتضمن إنشاء جا2011نوفمبر سنة  28المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي،
 .2015جوان  29وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بتاريخ  -

 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

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

 .3لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة قسنطينةألعضاء المجمس العممي 
، بالجدول 3: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة قسنطينة2الـــــمـادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكام ىذا 3ينة: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قسنط3الـــــمـادة 

  القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2115أوت  13حـرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسميةيحدد القائمة الذي  2015أوت  03المؤرخ في  509بالقرار رقم ممحق
 .3المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة قسنطينةألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بوروبي عبد المطيف

 عميد الكمية بوريش رياض
 نائب عميد الكمية مكمف بالبيداغوجيا لعمارة نوفل

 عميد الكمية مكمفة بالدراسات العميانائبة  فريمش مميكة
 رئيس قسم التنظيم السياسي واالداري  زروق دمحم البشير
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 رئيس قسم العالقات الدولية دمدوم رضا
 مممثل عن االساتذة من مصف االستاذية لقسم العالقات الدولية حمدوش رياض

 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم "أ" لمكمية ديب نبيل
 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم "أ" لمكمية عشاشي دمحم
 مسؤولة المكتبة عروي منى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اال 2015أوت  03مؤرخ في  510قــرار رقم 

 3المجمس العممي لكمية ىندسة الطرائق الصيدالنية بجامعة قسنطينة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

،  2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحّدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعّدل و المتّمم، والذي

 ، 3شاء جامعة  قسنطينة ،  والمتضمن إن2011نوفمبر سنة  28المؤرخ في   402-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .2015جويمية  02لكمية ىندسة الطرائق الصيدالنية بتاريخ وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي  -

  

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

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

 .3العممي لكمية ىندسة الطرائق الصيدالنية بجامعة قسنطينةألعضاء المجمس 
، بالجدول 3: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ىندسة الطرائق الصيدالنية بجامعة قسنطينة2الـــــمـادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكام ىذا  3امعة قسنطينةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير ج :3الـــــمـادة 

 .القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي
 2115أوت  13حـرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسميةالذي  2015أوت  03المؤرخ في  510ممحق بالقرار رقم
 .3لكمية ىندسة الطرائق الصيدالنية بجامعة قسنطينةالمجمس العممي ألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجمس العممي لكمية ىندسة الطرائق الصيدالنية مصعب بن الشيخ الحسين
 عميد الكمية عبد السالم حسان منيعي

 نائب عميد الكمية مكمف  بالمسائل المرتبة بالطمبة شيخي مصطفى
 عميد الكمية مكمفة بالعالقات الخارجية والتعاون نائبة  نوال اوتيمي

 رئيسة قسم ىندسة البيئة زعموش رانية



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  202

 

 رئيس قسم اليندسة الكيميائية رؤوف زىيوة
 رئيسة قسم اليندسة الصيدالنية وحيدة الواعر

 ممثل عن االساتذة من مصف االستاذية سالمي مغريش
 قسم "أ" لمكميةممثل عن االساتذة المساعدين  باني خير الدين
 ممثمة عن االساتذة المساعدين قسم "أ" لمكمية حياة عميشي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مية ألعضاءيحدد القائمة االس 2015أوت  03مؤرخ في  511قــرار رقم 

  3بجامعة قسنطينةالمجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
،  2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي
 ، 3،  والمتضمن إنشاء جامعة  قسنطينة 2011نوفمبر سنة  28المؤرخ في   402-11رقم  وبمقتضى المرسوم التنفيذي -
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .2015جويمية  06المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بتاريخ وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء  -

 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44: تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى
دف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ، المعّدل والمتّمم والمذكور أعاله، يي2003غشت سنة  23الموافق 

 .3ألعضاء المجمس العممي لكمية ىندسة الطرائق الصيدالنية بجامعة قسنطينة
، بالجدول 3: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينة2الـــــمـادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكام ىذا 3: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قسنطينة3ة الـــــمـاد

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2115أوت  13حـرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسميةالذي  2015أوت  03المؤرخ في  511 ممحق بالقرار رقم
 .3المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينةألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيسة المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير سميرة دباش

 عميدة الكمية صفي الدين رواق جميمة
 نائب عميد الكمية مكمف  بالبيداغوجيا بن سبيني الطاىر

 نائب عميد الكمية مكمفة بالدراسات العميا محيمود عيسى
 رئيس قسم اليندسة المعمارية حيول اسماعين
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 رئيس قسم ىندسة التعمير معايش ابراىيم
 رئيسة قسم تسيير المشاريع بن معطي نبيية
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية عايش مسعود
 ممثل عن االساتذة من مصف االستاذية مخموف مختار

 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم "أ" لمكمية بوقريو بدر الدين
 المساعدين قسم "أ" لمكميةممثل عن االساتذة  بوطغان مراد
 مديرة مخبر ساسي سعاد
 مدير مخبر لعبي بمقاسم

 مديرة مخبر بوربيعة فتيحة
 مدير مخبر ريبوح بشير

 مدير مخبر سحنون الطيب
 مدير مخبر كرادة صالح الدين االيوبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 205أوت  03مؤرخ في  512قرار رقم 

 3لقسم اليندسة المعمارية لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي

 ، 3، والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة2011نوفمبر سنة  28المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم لقسم اليندسة المعمارية لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة  -

 .  06/2015/ 29المؤّرخ في 3قسنطينة
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

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

 .3ألعضاء المجنة العممية لقسم لقسم اليندسة المعمارية لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينة
عضاء المجنة العممية لقسم لقسم اليندسة المعمارية لكمية اليندسة المعمارية والتعمير : تحدد القائمة االسمية أل2الـــــمـادة 

 ، بالجدول الممحق بيذا القرار.3بجامعة قسنطينة
، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكام ىذا 3: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قسنطينة3الـــــمـادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. القرار الذي سينشر
 2115أوت  13حـرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المجنةيحدد القائمة االسمية ألعضاء  الذي 2015أوت  03المؤرخ في  512 ممحق بالقرار رقم
 3العممية لقسم اليندسة المعمارية لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينة

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية عايش مسعود

 رئيس القسم حيول اسماعين
 ممثل عن االساتذة شاوش صالح 
 ممثل عن االساتذة سحنون الطيب 

 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم "أ" دعرة جعفر
 ممثمة عن االساتذة المحاضرين قسم "ب" عمي خوجة عذرة
 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم "أ" بوقريو بدر الدين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 205أوت  03مؤرخ في  513قرار رقم 

 اليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بوىرانلكمية اليندسة المعمارية و 
 

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

 المعّدل والمتّمم، ،وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىاجامعة 
والذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

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

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 المعمارية واليندسة المدنية.  وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة  -

 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

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

ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف 
 بوىران.

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموم 2الـــــمـادة 
 بالجدول الممحق بيذا القرار.والتكنولوجيا دمحم بوضياف بوىران، 

: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بوىران، كل فيما 3الـــــمـادة 
 يخصو، بتطبيق أحكام ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

                                                                                                                 

 2115أوت  13حـرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المجمسيحدد القائمة االسمية ألعضاء  الذي 2015أوت  03المؤرخ في  513 ممحق بالقرار رقم
 العممي لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بوىران

 الصفـة االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكمية، ممثل عن االساتذة من مصف  دمحم بن عمي بن منصور 

 األستاذية لقسم الينسة المدنية 
 عميد الكمية حشيشي عبد القادر

 نائب عميد الكمية مكمف لما بعد التدرج تيجاني عبد المطيف الباري 
 نائبة عميد الكمية مكمفة بالمسائل المرتبطة بالطمبة أنوش كريمة

 رئيس قسم الري  عبد الكريم خالدي
 رئيس قسم اليندسة المدنية عمراوي طاىر

 رئيس قسم الينسة المعمارية ىندل مالك
 رئيسة المجنة العممية لقسم الينسة المعمارية سالم زيناي صورية

 رئيس المجنة العممية لقسم الينسة المدنية خالفي حميد
 رئيس المجنة العممية لقسم الري  شريف األمين
 ممثل عن االساتذة من مصف األستاذية لقسم الري  يبدري جياللي

 ممثل عن االساتذة من مصف األستاذية لقسم الري  بوجميمين جمال
 ممثل عن االساتذة من مصف األستاذية لقسم الينسة المعمارية مدني دمحم

 المعماريةممثل عن االساتذة من مصف األستاذية لقسم الينسة  فالح جابر مخيالف
 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم "أ" لمكمية بيمولي دمحم إلياس

 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم "أ" لمكمية مكاوي دمحم
 مسؤول المكتبة غياط رشيد

 مدير مخبر بوجنان نصر الدين

 مدير مخبر ناصر بشير

 مدير مخبر مختاري عبد الرحمان مجدوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2013المؤرخ في أول جويمية  454، يعدل القرار رقم 2015أوت  03مؤرخ في  514قرار رقم 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
، الذي 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28مؤرخ في  398-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 8يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، والمتضمن 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عام  15مؤرخ في  20-12التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عموم الصحة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة  2013المؤرخ في أول جويمية  454وبمقتضى القرار رقم  -

 الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة،
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 ما يأتي: ررــقـيـ
 

 ، والمذكور أعاله، وتحرر كما يأتي:2013المؤرخ في أول جويمية  454: تعدل المادة األولى من القرار رقم المادة األولى
: .................................)بدون تغيير(.....................................   تحدد 1"المادة 

 تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة كما يأتي:
 السيدات والسادة:

 ممثل وزير التعميم العالي والبحث العممي، رئيسا، طاىر            صحراوي 
 ممثل وزير الدفاع الوطني نعيم مالك                  

 ممثل الوزير المكمف بالمالية قادري بمقاسم             
رئيسة المجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العممي والتقني  بن بوزة حميمة             

 وبرمجتو وتقويمو في مجاالت الصحة وعمم األحياء                                    
صالح المستشفيات ممثل الوزير المكمف بالصحة كمو دمحم الكمال             والسكان وا 

 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم بوغادو عبد الكريم          
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي، محند أوسعيد عبد الحميد    
 ممثمة الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية بمكبير حياة                 
 المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري".ممثل الوزير  سعيد عباس                 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.   :2الــــمـادة 
 2115أوت  13ئر في حـرر بالجزا                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015جوان  7المؤرخ في  220، يعدل القرار رقم 2018أوت  03مؤرخ في  515قرار رقم 
 إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي، 
 والمتضمن 2015سنة مايو  14 الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل،  ،أعضاء الحكومةتعيين 
 1991ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادى الثانية عام  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 4والمتضمن إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدل والمتمم، السيما المادة 
 2011 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو،  13والذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة 
، الذي 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 مي،يحدد صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العم
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث  2015جوان  7المؤرخ في  220وبمقتضى القرار رقم  -

 العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

 ، والمذكور أعاله وتحرر كما يأتي: 2015جوان  7المؤرخ في  220: تعدل المادة األولى من القرار رقم المادة األولى
 : ............................)بدون تغيير(.......................................1"المادة 
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 ر المغة العربية، كما يمي:العممي والتقني لتطويمركز البحث تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :

 السيد بوسنة محمود، ممثل وزير التعميم العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيدة سمماني يسمينة، ممثمة عن الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد بوعسمة عمر، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، -
 ة بالتربية الوطنية،فوزيرة المكمالسيد روينة عبد هللا، ممثل عن ال -
 باإلتصال، فالسيد شباح السعدي، ممثل عن الوزير المكم -
 السيد زقنون أحمد، ممثل عن الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين، -
 السيدة خموت فتيحة، ممثمة عن المجمع الجزائري لمغة العربية". -

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

 2115أوت  13رر بالجزائر في حـ                                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات، 2015أوت  05مؤّرخ في  516رقم  قرار
 "لغة وأدب عربي"في ميدان  عنوان جامعة أدرارب في الميسانس المؤىمة

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999سنة أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422 عام جمادى الثانية 30المؤّرخ في  269-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 إنشاء جامعة أدرار، المعّدل، 
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13مرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ال -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  499وبمقتضى القرار رقم  -

 عة أدرار،بجام 2012
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
 المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
بي " لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عر  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

ج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنام 2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عرب -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر  المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أدرار، في ميدان "لغة وأدب  : المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا :2ادة ـمـــال
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

مسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في ال
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة أدرار، بموجب :3ادة ـمـــال

 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  499قرار رقم ال -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أدرار، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ـمـــال

 والبحث العممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العاليس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" أدساسبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لسانيات عامة دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكويناتيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  517رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  2الجزائرعنوان جامعة ب في الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول 

المتضّمن إنشاء  2009سنة  أكتوبر 22الموافق  1430عام  ذي القعدة 03المؤّرخ في  340-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،بوزريعةجامعة 

تغيير المتضّمن  2010سنة ليو يو  14الموافق  1431عام  شعبان 2المؤّرخ في  184-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   -
 بوزريعة،جامعة تسمية 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2010يل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأى 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  276وبمقتضى القرار رقم  -
 ،2بجامعة الجزائر 2011

-2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ،2بجامعة الجزائر 2012

ن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضمّ  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013ويمية ج 28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  651وبمقتضى القرار رقم  -
 ،2بجامعة الجزائر 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 دية"،لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نق

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

لميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات ا -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

"لغة ، في ميدان 2الجزائرييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : المادة األولى
  وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2ادة ـمـــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب2الجزائريسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ل :3ادة ـمـــال

 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  276قرار رقم ال -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  500قرار رقم ال -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  651قرار رقم ال -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2الجزائريكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5ادة ـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" 2اندضائشبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لغة وأدب عربي
 أ نقد ودراسات أدبية نقدية دراسات

 أ نقد ومناىج
 أ لسانيات عامة دراسات لغوية
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  518رقم  رارــق

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  بعنوان جامعة عنابة في الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -

 تّمم،المعّدل والم ،وسيرىا عنابة
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  76وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ،

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  331وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ، 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012ارس م 26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504 وبمقتضى القرار رقم -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 ت نقدية"،لغة وأدب عربي " فرع "دراسا

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

ادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شي 2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

ات الميسانس عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوين وبناء -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، في ميدان "لغة وأدب  : المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2ادة ـمـــال
 المشترك.

الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في يمكن لمطمبة 
ىذه الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع 

ات الميسانس من طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، بموجب :3ادة ـمـــال
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  76القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  08المؤّرخ في  331القرار رقم  -

 .2016-2015القرار ابتداء  من السنة الجامعية يسري مفعول ىذا  :4ادة ـمـــال
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يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ـمـــال
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" بؼُٕاٌ خايؼت ػُابت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لغة وأدب عربي
 أ نقد ودراسات أدبية نقدية دراسات

 أ لسانيات تطبيقية دراسات لغوية
 أ لسانيات عامة دراسات أدبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكويناتيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  519رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  1باحُتعنوان جامعة ب في الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن إّنشاء  1989سنة  غشت 1الموافق  1409ذي الحجة  عام  29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،لمتّممالمعّدل وا،جامعة باتنة 
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤرخ في  273وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة باتنة، 2011
يات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيف 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013 جويمية 28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24في  المؤرخ 615وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -

 رع "دراسات لغوية"،لغة وأدب عربي " ف
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

ين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

في ميدان "لغة وأدب  ،1ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة : المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم :2ادة ـمـــال
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ن طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم م
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة باتنة، بموجب :3ادة ـمــال
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  273القرار رقم  -

 .2016-2015تداء  من السنة الجامعية يسري مفعول ىذا القرار اب :4ادة ـمــال
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنة :5ادة ـمــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" 1 بؼُٕاٌ خايؼت باحُت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لسانيات تطبيقية دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كويناتيتضمن مطابقة الت، 2015أوت  05مؤّرخ في  520رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  بعنوان جامعة بشار في الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة ا

 ،المتضّمن إّنشاء جامعة بشار 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم  7المؤّرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
الحيات المحدد ص 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  154وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار ، 2010
وجيو في طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والت 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
لتعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج ا 2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617ضى القرار رقم وبمقت -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،
المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية،  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -

 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 
عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناء  -

 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 
 .2015جوان 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

في ميدان "لغة وأدب  ،ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بشار : األولىالمادة 
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.:2ادة ـمـــال
لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ة لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجي

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة بشار، بموجب :3ادة ـمـــال

 .2009جويمية  1المؤّرخ في  154القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
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يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ـمـــال
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بؼُٕاٌ خايؼت بشاس فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ عامةلسانيات  دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قة التكويناتيتضمن مطاب، 2015أوت  05مؤّرخ في  521رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  بعنوان جامعة بجاية في الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،اية، المعّدل والمتّممجامعة بج

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام  ربيع األّول 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية والمينية تأىيل ليسانس المتضّمن  2007جوان  20المؤرخ في  125وبمقتضى القرار رقم  -
 المعدل، بجامعة بجاية، 2007-2006 الجامعية

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75رار رقم وبمقتضى الق -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 عّدل، ، الم«لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 غة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،ل
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

ميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التع 2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03س بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعبا

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

لمتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، ا -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

في ميدان "لغة وأدب  ،ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية :المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.:2ادة ـمـــال
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، بموجب :3ادة ـمـــال

 ، المعّدل،2007جوان  20المؤّرخ في  125القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  505القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بجاية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت بداٚت فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لغة وأدب عربي
 أ عامةلسانيات  دراسات لغوية
 أ لسانيات تطبيقية دراسات لغوية
 أ عربيأدب  دراسات أدبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  522رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان بسكرة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة بسكرة، المعّدل والمتّمم، 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 محصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات ل

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن 2009ماي  06المؤرخ في  77وبمقتضى القرار رقم  -
 المعدل والمتمم، بجامعة بسكرة،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504رقم  وبمقتضى القرار -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 راسات نقدية"،لغة وأدب عربي " فرع "د

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

ل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لني 2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ر ديسمب 04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

كوينات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة ت -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

في ميدان "لغة وأدب  ،بسكرةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي : 2ادة ــمـــــال
 المشترك.

وفي ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من 
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طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس 
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :تخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة، بموجبُتمغى ال :3ادة ــمـــــال
 المعّدل والمتّمم. ،2009ماي  06المؤّرخ في  77القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ــمـــــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بسكرة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ــمـــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" بغكشةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ أدب عربي دراسات أدبية لغة وأدب عربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكويناتيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  523رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان برج بوعريريج بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 مى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول ع
إنشاء جامعة المتضّمن  2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عام  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 برج بوعريريج،
المحدد صالحيات  2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  88وبمقتضى القرار رقم  -

 برج بوعريريج، المعّدل، بجامعة 
ن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضمّ  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 بي " فرع "دراسات لغوية"،لغة وأدب عر 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07 المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

، في ميدان "لغة برج بوعريريجييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

تطبيق التعميم القاعدي ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في : 2ادة ــمـــــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في 
ىذه الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع 

حدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس من طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لو 
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجببرج بوعريريجُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3ادة ــمـــــال
 .، المعّدل2009ماي  06المؤّرخ في  88القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ــمـــــال
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار برج بوعريريجيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5ادة ــمـــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" بشج بٕػشٚشٚحبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ أدب عربي دراسات أدبية لغة وأدب عربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكويناتيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في   524رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان البويرة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة 

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14مؤّرخ في ال 241-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البويرة،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤرخ في  263وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالبويرة، 2011

قييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات الت 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةلمتضّمن ا 2012أكتوبر  01المؤرخ في  248وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة البويرة، 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014مية جوي 15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616رار رقم وبمقتضى الق -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

 الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " 2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

تماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناء عمى محضر اج -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر المعروضة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

، في ميدان "لغة وأدب البويرةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.عربي"، 

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2 ادةــمـــــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 
التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من  الحالة، فإن الوحدات
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طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس 
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبالبويرةوأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة  ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة :3 ادةــمـــــال
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  263القرار رقم  -
 .2012أكنوبر  01المؤّرخ في  248القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 ادةــمـــــال
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي البويرةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5 ادةــمـــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" انبٕٚشةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لغة وأدب عربي
 أ نقد ومناىج دراسات نقدية
 أ لسانيات عامة دراسات لغوية
 أ أدب عربي دراسات أدبية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات، 2015أوت  05مؤّرخ في  525رقم  قرار
 "لغة وأدب عربي"في ميدان بومرداس بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
جامعة المتضّمن إنشاء   1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عام  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،بومرداس، المعّدل والمتّمم
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األّول عام ربي 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  82وبمقتضى القرار رقم  -

 المعدل،  بجامعة بومرداس،
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03خ في المؤر  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501قرار رقم وبمقتضى ال -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
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-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  662وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 عربي " فرع "دراسات نقدية"، لغة وأدب

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

نة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمس 2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03خ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاري

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  وبناء -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس، في ميدان "لغة وأدب  :المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2 ادةــمـــــال
 المشترك.

لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه يمكن 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من 

لتخصصات الميسانس  طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس، بموجب :3 ادةــمـــــال
 المعّدل، ،2009ماي  06المؤّرخ في  82القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  662القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 ادةــمـــــال
جامعة بومرداس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5 ادةــمـــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15في  حـرر بالجزائر                                                                                                                                                                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" بؼُٕاٌ خايؼت بٕيشداط يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لغة وأدب عربي
 أ نقد ومناىج دراسات نقدية
 أ لسانيات عامة دراسات لغوية
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التكويناتيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  526رقم  قرار
 "لغة وأدب عربي"في ميدان  بعنوان جامعة الشمف في الميسانس المؤىمة

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،ل والمتّممإنشاء جامعة الشمف، المعدّ 
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30موافق ال 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  159وبمقتضى القرار رقم  -

 المعدل، بجامعة الشمف، 2010
-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  08المؤرخ في  329وبمقتضى القرار رقم  -

 المعدل، بجامعة الشمف، 2011
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26 المؤرخ في 75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504ر رقم وبمقتضى القرا -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -

 دراسات نقدية"،لغة وأدب عربي " فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،
يل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لن 2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،
وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -

 ،2014بر ديسم 04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -

 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 
تكوينات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة  -

 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 
 .2015جوان 

 

 ما يأتي: ررــقـيـ
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ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، في ميدان "لغة وأدب  :المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي : 2 ادةــمـــــال
 المشترك.
بة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه يمكن لمطم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من 
صصات الميسانس طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخ

 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، بموجب :3 ادةــمـــــال

 المعّدل، ،2009جويمية  1المؤّرخ في  159القرار رقم  -
 .المعّدل، 2010ر سبتمب 08المؤّرخ في  329القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 ادةــمـــــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الشمف، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5 ادةــمـــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت انشهف فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغبٍٔبد رطجٍمٍخ لغوية دراسات لغة وأدب عربي
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  527رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  1لغُطُٛتبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،إٌ 

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتعمق بتنظيم  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  24المؤّرخ في  213-84المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -
 جامعة قسنطينة وسيرىا، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ر التعميم العالي والبحث العممي،وزي

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،
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لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

جامعة  جامعة قسنطينة إليبعنوان  مؤىمةليسانس ال إلحاق المتضّمن 2013ماي  06المؤّرخ في  314وبمقتضى القرار رقم -
 ،1قسنطينة 

لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

نة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمس 2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03ختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع اال

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

ة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجن -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 
، في ميدان "لغة 1قسنطينة ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

  وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2 ادةــمـــــال

 المشترك.
لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه يمكن 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من 
لتخصصات الميسانس  طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية

 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب1قسنطينةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3 ادةــمـــــال

 .2013ماي  06المؤّرخ في  314القرار رقم  -
 .2016-2015الجامعية يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة  :4 ادةــمـــــال
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار 1قسنطينة يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5 ادةــمـــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" 1لغُطُٛتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكوينات فييتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  528رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان انٕاد٘ بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول 
جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ في ال 243-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الوادي،
المحدد صالحيات  2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  264وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بالوادي، 2011
كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  المتضّمن 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013يمية جو  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -

 ربي " فرع "دراسات لغوية"،لغة وأدب ع
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،
الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -

 ،2015جانفي  08و 07خ المنعقد بجامعة تبسة بتاري
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -

 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 
  .2015جوان 
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 ما يأتي: ررــقـيـ
 

، في ميدان "لغة وأدب الواديييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

تطبيق التعميم القاعدي ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في : 2 ادةــمـــــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في 
ىذه الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع 

حدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس من طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لو 
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبالواديُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3 ادةــمـــــال
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  264القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 ادةــمـــــال
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي الوادييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5 ادةــمـــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" انٕاد٘بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكوينات فييتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  529رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان انطاسف بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة ا
إنشاء جامعة  المتضّمن 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ في ال 242-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الطارف،
محدد صالحيات ال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  265وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة الطارف ، 2011



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  228

 

درج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والت 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 ربي " فرع "دراسات لغوية"،لغة وأدب ع

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07خ المنعقد بجامعة تبسة بتاري

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

، في ميدان "لغة وأدب الطارفييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2 ادةــمـــــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس 
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبالطارفُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3 ادةــمـــــال
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  265القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 ادةــمـــــال
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي الطارفيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5 ادةــمـــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"انطاسف بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكوينات فييتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  530رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان غشداٚت بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة ا

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14مؤّرخ في ال 248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 غرداية،

محدد صالحيات ال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 106وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي غرداية،  

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  173وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي غرداية، المعّدل، 2010

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  532وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي غرداية،  2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712رقم  وبمقتضى القرار -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 ىا،وتشكيمتيا وتنظيميا وسير 

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر، الميسانس

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،
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البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ع تخصصات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرج -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2منعقد بجامعة الجزائر المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، ال

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

، في ميدان "لغة وأدب غردايةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي ال تسري أحكام ىذا القرار عمى : 2 ادةــمـــــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في 
المتبع  ىذه الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد

من طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس 
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبغردايةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3 ادةــمـــــال
 ،2009ماي  06ؤّرخ في الم 106القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009جويمية  1المؤّرخ في  173القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  532القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 ادةــمـــــال
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي غردايةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5 ادةــمـــــال

 .ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العمميس

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" غشداٚتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكوينات فييتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  531رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان لانًت بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  273-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،معّدل والمتّممإنشاء جامعة قالمة، ال

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  162وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة قالمة، 2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28في  المؤرخ 501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615قم وبمقتضى القرار ر  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 ربي " فرع "دراسات أدبية"،لغة وأدب ع

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  وبناء عمى محضر اجتماع المجنة -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناءاعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2سسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر المعروضة من طرف المؤ 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة، في ميدان "لغة وأدب  :المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2 ادةــمـــــال
 المشترك.

لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من 
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ة لتخصصات الميسانس الموجودة طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجي
 في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة قالمة، بموجب :3 ادةــمـــــال
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  162القرار رقم  -

 .2016-2015الجامعية يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة  :4 ادةــمـــــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قالمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5 ادةــمـــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"لانًت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكوينات فييتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  532رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان خٛدم بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2003يوليو سنة   22الموافق  1424جمادى األولى عام  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،ّدل والمتّممإنشاء جامعة جيجل، المع

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  332وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل، 2011

متضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل ال 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28 المؤرخ في 501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 ب عربي " فرع "دراسات لغوية"،لغة وأد

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

ناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ المنعقد بجامعة تبسة 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، في ميدان "لغة وأدب  :المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

تطبيق التعميم القاعدي ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في  :2 ادةــمـــــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من 

دات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوح
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، بموجب :3 ادةــمـــــال
 .2010سبتمبر  08المؤّرخ في  332القرار رقم  -

 .2016-2015مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  يسري  :4 ادةــمـــــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة جيجل، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5 ادةــمـــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"خٛدم بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ األدة اٌّمبسْ ٚاٌؼبًٌّ دساعبد أدثٍخ لغة وأدب عربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكوينات فييتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  533رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  خميس مميانةبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول ع

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ في ال 247-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 خميس مميانة،

المحدد صالحيات  2013اير سنة ين 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  267وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بخميس مميانة ، بالمركز 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28خ في المؤر  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615رقم وبمقتضى القرار  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03ختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع اال

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

ة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجن -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

، في ميدان "لغة خميس مميانةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي :2 ادةـمــــال
 المشترك.

مطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه يمكن ل
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من 
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لتخصصات الميسانس الموجودة طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية 
 في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبخميس مميانةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3 ادةــمـــــال
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  267القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 ادةــمـــــال
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار خميس مميانةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5 ادةــمـــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"خًٛظ يهٛاَت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ لغة وأدب عربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  534رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  خنشمةبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ في ال 246-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،خنشمة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30موافق ال 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  534وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة، 2012

ضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المت 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 عربي " فرع "دراسات لغوية"،لغة وأدب 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07ة بتاريخ المنعقد بجامعة تبس

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 . 2015ن جوا
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة، في ميدان "لغة وأدب  :المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

تطبيق التعميم القاعدي ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في :2 ادةـمــــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من 

حدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لو 
 في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة، بموجب :3 ادةــمـــــال
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  534القرار رقم  -

 .2016-2015ري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية يس :4 ادةــمـــــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة خنشمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5 ادةــمـــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" خُشهتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ لغة وأدب عربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكوينات فييتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  535رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  األغواطبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،ط، المعّدلإنشاء جامعة األغوا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30وافق الم 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  278وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط، 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28في المؤرخ  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615م وبمقتضى القرار رق -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 أدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،لغة و 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

مناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لأل -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ المنعقد بجامعة تبسة 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، في ميدان "لغة وأدب  :المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2 ادةـمــــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع ىذه الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  238

 

من طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس 
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة األغواط :3 ادةـمــــال
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  278القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 ادةـمــــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة األغواط، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5 ادةـمــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت األغٕاط فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ دساعبد أدثٍخ لغة وأدب عربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكوينات فييتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  536رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  يؼغكشبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة 

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،معسكر

دد صالحيات المح 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤرخ في  279وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر، 2011

 2012-2011وان السنة الجامعيةتأىيل الميسانس المفتوحة بعنالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في 515وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

ة الوطنية لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجي 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
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دونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة الذي يحدد م 2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24ي المؤرخ ف 616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 "دراسات أدبية"، لغة وأدب عربي " فرع

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

جية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغو  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2معية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر المعروضة من طرف المؤسسات الجا

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر، في ميدان "لغة وأدب  : المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2ادة ـمـــال
 المشترك.

الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في يمكن لمطمبة 
ىذه الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع 

ات الميسانس من طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة معسكر، بموجب :3ادة ـمـــال
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  279القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  515القرار رقم  -

 .2016-2015عول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية يسري مف :4ادة ـمـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة معسكر، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت يؼغكش فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ٌغبٍٔبد رطجٍمٍخ دساعبد ٌغٌٛخ لغة وأدب عربي

 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التكوينات فييتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  537رقم  قرار
 "لغة وأدب عربي"في ميدان  انًذٚتبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة 

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المدية

حدد صالحيات الم 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  166وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المدية ، 2010

–2010توحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المف 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  280وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المدية ، 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  المتضّمن إنشاء المجنة 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 عربي " فرع "دراسات أدبية"، لغة وأدب

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2ف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر المعروضة من طر 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ
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ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المدية، في ميدان "لغة وأدب  : المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2مادة ـــال
 المشترك.

الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من 

ات الميسانس الموجودة طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص
 في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة المدية، بموجب :3مادة ـــال
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  166القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  280القرار رقم  -

 .2016-2015ل ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية يسري مفعو : 4 مادةـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المدية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5مادة ـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" انًذٚتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لغة وأدب عربي
 أ ٔمذ ِٕٚب٘ح دساعبد ٔمذٌخ
 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ دساعبد ٌغٌٛخ
 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكوينات في يتضمن مطابقة، 2015أوت  05مؤّرخ في  538رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  يغخغاَىبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  220-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   ،تغانم، المعّدل والمتّممجامعة مس
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ل عام ربيع األوّ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 2008-2007 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2008أوت  07المؤرخ في  168وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم،

 2009-2008تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي06المؤرخ في  98وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم، المعدل،

-2011تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في  281وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011بر نوفم 03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615لقرار رقم وبمقتضى ا -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

" الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  616بمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

موسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين ال -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07ة تبسة بتاريخ المنعقد بجامع

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  وبناء -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، في ميدان "لغة وأدب  : األولى المادة
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2ادة ـمـــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من 

غوجية لتخصصات الميسانس الموجودة طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيدا 
 في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، بموجب :3ادة ـمـــال
 ، المعّدل،2009ماي  06المؤّرخ في  98القرار رقم  -
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 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  168القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  281قرار رقم ال -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مستغانم، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5 ادةـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت يغخغاَى فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ٌغبٍٔبد رطجٍمٍخ دساعبد ٌغٌٛخ لغة وأدب عربي

 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  539رقم  قرار
 "لغة وأدب عربي"بعنوان جامعة المسيمة في ميدان  الميسانس المؤىمة

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422م جمادى الثانية عا 30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

    ،إنشاء جامعة المسيمة، المعّدل والمتّمم
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  159وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة المسيمة،   2008 – 2007جامعية ال
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
طنية لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الو  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
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 – 2013الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  678وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة  ، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 ربي " فرع "دراسات لغوية"،لغة وأدب ع

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07خ المنعقد بجامعة تبسة بتاري

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

  .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة، في ميدان "لغة وأدب  : المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

التعميم القاعدي ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق  :2ادة ـمـــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في 
ىذه الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع 

لتعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس من طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات ا
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة، بموجب :3ادة ـمـــال
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  159القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤرخ في  678القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المسيمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت انًغٛهت فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ لغة وأدب عربي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فييتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  540رقم  قرار
 "لغة وأدب عربي"بعنوان جامعة ورقمة في ميدان  الميسانس المؤىمة

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15المرسوم الرئاسي رقم وبمقتضى  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سنة  يوليو 23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،ّممإنشاء جامعة ورقمة، المعّدل والمت

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  140وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، المعّدل، 2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28في المؤرخ  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615م وبمقتضى القرار رق -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 أدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،لغة و 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

مناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لأل -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ المنعقد بجامعة تبسة 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، في ميدان "لغة وأدب  : المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2ادة ــمـــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :بموجب ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، :3ادة ــمـــال
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  140القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ــمـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ورقمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ــمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت ٔسلهت فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغبٍٔبد رطجٍمٍخ  دساعبد ٌغٌٛخ لغة وأدب عربي
 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  541رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008سنة  غشت 19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المتضّمن إنشاء جامعة أم  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،البواقي
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18 المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  119وبمقتضى القرار رقم  -

 واقي،بالمركز الجامعي بأم الب 2007 – 2006الجامعية 
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 كيمتيا وتنظيميا وسيرىا،وتش
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الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

لنيل شيادة  الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " 2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

تعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج ال 2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

اع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

لمتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" ا -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2طنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الو 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي، في ميدان "لغة  : المادة األولى
  وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام :2ادة ـمـــال
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ي المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول ف
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي، بموجب :3ة ادـمـــال

 .2007جوان  20المؤّرخ في  119قرار رقم ال -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أم البواقي، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت أو انبٕالٙ فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ  دساعبد ٌغٌٛخ لغة وأدب عربي
 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  542رقم  قرار
 "لغة وأدب عربي"بعنوان جامعة سعيدة في ميدان  الميسانس المؤىمة

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ا
  ،المتضّمن إنشاء جامعة سعيدة 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم  7مؤّرخ في  10-09المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في  522وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سعيدة، 2012
ات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفي 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر 01المؤرخ في  268وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سعيدة، 2013
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616القرار رقم وبمقتضى  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،
ن " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدا 2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،
وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  وبناء عمى محضر -

 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -

 22بتاريخ  2ضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر المعرو 
 . 2015جوان 

 ما يأتي: ررــقـيـ
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ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة، في ميدان "لغة وأدب  : المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.:2ادة ـمـــال
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة، بموجب :3ادة ـمـــال

 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  522القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  268القرار رقم  -

 .2016-2015ول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية يسري مفع :4ادة ـمـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سعيدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت أو انبٕالٙ فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ  دساعبد ٌغٌٛخ لغة وأدب عربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  543رقم  قرار
 "لغة وأدب عربي"في ميدان  انؼهٕو اإلعاليٛت "األيٛش ػبذ انمادس"بعنوان جامعة  المؤىمة

 
 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
إنشاء جامعة العموم اإلسالمية "األمير عبد  المتضّمن 1984أوت سنة  4المؤّرخ في  182-84وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 القادر"، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  333وبمقتضى القرار رقم  -

 موم اإلسالمية األمير عبد القادر،بجامعة الع 2011
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712بمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

ع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفرو  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014ة جويمي 24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 دبية"،لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أ

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ة لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطني -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2رجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع م

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

العموم اإلسالمية "األمير عبد ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.، في ميدان "لغة وأدب عربي"، القادر"

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.:2ادة ـمـــال
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
العموم اإلسالمية "األمير عبد ب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأد :3ادة ـمـــال

 :، بموجبالقادر"
 .2010سبتمبر  08المؤّرخ في  333القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
، كّل فيما العموم اإلسالمية "األمير عبد القادر"يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5ادة ـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سيخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،انؼهٕو اإلعاليٛت "األيٛش ػبذ انمادس"بؼُٕاٌ خايؼت  انهٛغاَظ انًؤْهت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ : يهحك

 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ  دساعبد ٌغٌٛخ لغة وأدب عربي
 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  544رقم  قرار
 "لغة وأدب عربي"في ميدان  2سطيفبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ا
، المتضّمن إنشاء 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤّرخ في  404-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،2جامعة سطيف 
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 ، 2جامعة سطيف بعنوان  مؤىمةليسانس  إلحاقالمتضّمن  2013ماي  06المؤّرخ في  322وبمقتضى القرار رقم  -
التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  الذي 2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617تضى القرار رقم وبمق -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،
تضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، الم -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -

 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -

 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 
 . 2015جوان 

 ما يأتي: ررــقـيـ
، في ميدان "لغة 2 سطيفييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : لمادة األولىا

  وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي :2ادة ـمـــال
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يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

فرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف ال
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجب2 سطيفُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3ادة ـمـــال
 .2013ماي  06المؤّرخ في  322القرار رقم  -

 .2016-2015السنة الجامعية  يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من :4ادة ـمـــال
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2 سطيفيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5ادة ـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"2 عطٛفبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ٌغبٍٔبد رطجٍمٍخ دساعبد ٌغٌٛخ لغة وأدب عربي

 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  545رقم  قرار
 "لغة وأدب عربي"في ميدان  بعنوان جامعة سيدي بمعباس الميسانس المؤىمة

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
تضّمن إنشاء الم 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،جامعة سيدي بمعباس، المعّدل والمتّمم
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18لمؤّرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمفتوحة بعنوان األكاديمية و المينية ايسانس شيادات المتأىيل المتضّمن  2007جوان  20المؤرخ في  103وبمقتضى القرار رقم  -

 عباس،سيدي بم 2007-2006 السنة الجامعية
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 كيمتيا وتنظيميا وسيرىا،وتش
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
لنيل شيادة  الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " 2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

تعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج ال 2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

اع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

لمتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" ا -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2طنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الو 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، في ميدان "لغة  :المادة األولى 
  وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام :2ادة ـمـــال
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ي المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول ف
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، بموجب :3ادة ـمـــال

 .2007جوان  20المؤّرخ في  103لقرار رقم ا -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :5ادة ـمـــال

 لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشر في النشرة الرسمية سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بؼُٕاٌ خايؼت عٛذ٘ بهؼباط، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ٔمذ ٚدساعبد أدثٍخ دساعبد ٔمذٌخ لغة وأدب عربي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  546رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  272-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
   ،إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18لمؤّرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  69وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  526 وبمقتضى القرار رقم -
 بجامعة سكيكدة، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75ى القرار رقم وبمقتض -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ن " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدا 2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03ختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع اال

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

ة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجن -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة، في ميدان "لغة وأدب  : المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.:2ادة ـمـــال
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة، بموجب :3ادة ــمـــال
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  69القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  526القرار رقم  -

 .2016-2015ول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية يسري مفع :4ادة ــمـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سكيكدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ــمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت عكٛكذة ، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ دساعبد ٌغٌٛخ لغة وأدب عربي
 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  547رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  سوق أىراسبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،

ن نظام المتضمّ  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ ال 245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 سوق أىراس،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األّول عام 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  103وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس، 2009

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501رقم وبمقتضى القرار  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615مقتضى القرار رقم وب -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 ربي " فرع "دراسات أدبية"،لغة وأدب ع

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  وبناء عمى محضر اجتماع المجنة -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  وبناء عمى محضر -
 22بتاريخ  2سسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر المعروضة من طرف المؤ 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

، في ميدان "لغة سوق أىراسييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : المادة األولى
  لممحق ىذا القرار.وأدب عربي"، طبقا 

ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي :2ادة ــمـــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبسوق أىراسدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأ :3ادة ــمـــال
 .2009ماي  06المؤّرخ في  103القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ــمـــال
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار سوق أىراسيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5ادة ــمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"عٕق أْشاطبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ دساعبد ٌغٌٛخ لغة وأدب عربي
 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  548رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"عنوان جامعة تبسة في ميدان ب الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم بمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 دكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة ال

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،تبسة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 بحث العممي،وزير التعميم العالي وال

 – 2010لمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ا 2010سبتمبر  08المؤّرخ في  335وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تبسة، المعّدل، 2011

لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

لشيادات ليسانس ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك 2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 ربي " فرع "دراسات لغوية"،لغة وأدب ع

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07خ المنعقد بجامعة تبسة بتاري

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

  .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، في ميدان "لغة وأدب  : المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق :2مادة ــــال
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

لتعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات ا
 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، بموجب :3ادة ـمــــال
 ، المعّدل.2010سبتمبر  08المؤّرخ في  335القرار رقم  -

 .2016-2015مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  يسري  :4ادة ـمــــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تبسة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ـمــــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت حبغت، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 ؽجٍؼخ اٌزخظض اٌفشع اٌٍّذاْ

 أ ٔمذ ٚدساعبد أدثٍخ دساعبد ٔمذٌخ لغة وأدب عربي
 أ ٌغبٍٔبد رطجٍمٍخ دساعبد ٌغٌٛخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  549رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"بعنوان جامعة تيارت في ميدان  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   ،إنشاء جامعة تيارت، المعّدل والمتّمم
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18مؤّرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  148وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة تيارت، 2010
 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  542م وبمقتضى القرار رق -

 بجامعة تيارت، 2012
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75ى القرار رقم وبمقتض -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
ن " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدا 2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  الذي يحدد برنامج 2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

ي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عرب -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت، في ميدان "لغة وأدب  : المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.:2ادة ـمـــال
لراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة ا

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ت الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصا

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة تيارت، بموجب :3المادة 

 ،2009جويمية  1المؤّرح في  148القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  542القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيارت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 لعممي وزير التعميم العالي والبحث ا                                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت حٛاسث ، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبٛؼت انخخصص انفشع انًٛذاٌ

 لغة وأدب عربي
 أ ٔمذ ِٕٚب٘ح دساعبد ٔمذٌخ

 دساعبد ٌغٌٛخ
 أ ٌغبٍٔبد ػبِخ

 أ ٌغبٍٔبد رطجٍمٍخ
 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  550رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء   1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،امعة تيزي وزو، المعّدل والمتّممج

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األّول عام ربي 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية 01المؤرخ في  149وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيزي وزو، 2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501رقم وبمقتضى القرار  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615مقتضى القرار رقم وب -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

ي ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس ف 2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2ئر المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزا

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو، في ميدان "لغة  : المادة األولى
  وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في :2ادة ــمـــال
 المشترك.

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

لب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطا
 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو، بموجب :3ادة ــمـــال
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  149القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ــمـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيزي وزو، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ــمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت حٛض٘ ٔصٔ، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ" يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبٛؼت انخخصص انفشع انًٛذاٌ

 لغة وأدب عربي
 أ ٔمذ ِٕٚب٘ح دساعبد ٔمذٌخ
 أ ٌغبٍٔبد رطجٍمٍخ دساعبد ٌغٌٛخ
 أ ػشثًأدة  دساعبد أدثٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  551رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  تممسانبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
ي المتضّمن القانون التوجيي 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  ،جامعة تممسان، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18مؤّرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2006 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، المتضّمن 2007جوان  20المؤرخ في  106وبمقتضى القرار رقم  -
 جامعة تممسان، 2007

-2010تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  08المؤرخ في  336وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، المعدل و المتمم، 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 تر،شيادتي الميسانس والماس

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «وأدب عربيلغة »

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

نس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسا 2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

حدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي ي 2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، في ميدان "لغة وأدب  : المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.:2ادة ـمـــال
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، بموجب :3ادة ــمـــال

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  106القرار رقم  -
 ، المعّدل والمتّمم.2010سبتمبر  08المؤّرخ في  336القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ــمـــال
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تممسان، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5ادة ــمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"حهًغاٌبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 ؽجٍؼخ اٌزخظض فشعاٌ اٌٍّذاْ

 أ ٌغبٍٔبد رطجٍمٍخ دساعبد ٌغٌٛخ لغة وأدب عربي
 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  552رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"عين تيموشنت في ميدان لجامعي المركز البعنوان  المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
توجييي المتضّمن القانون ال 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن إحداث  2008يوليو سنة  09الموافق  1429رجب عام  06 المؤّرخ في 205-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،مركز جامعي بعين تيموشنت

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18 المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011، المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  527وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712لقرار رقم وبمقتضى ا -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وسيرىا، وتشكيمتيا وتنظيميا

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 يسانس وشيادة الماستر،الم

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

انية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الث 2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

جع تخصصات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مر  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2لمنعقد بجامعة الجزائر المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، ا

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

 

عين تيموشنت، لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  : المادة األولى
  في ميدان "لغة وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا :2ادة ـمـــال
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 

المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
جامعي بعين تيموشنت، المركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان  :3ادة ـمـــال

 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  527القرار رقم  - :وجببم
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
عين تيموشنت، كّل فيما يخصو بتطبيق لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5ادة ـمـــال

 ر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشسىذا القرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شبٙ"ؼٍٛ حًٕٛشُج، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػندايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع انًٛذاٌ

 أ لسانيات تطبيقية دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ لسانيات عامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  553رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان  لميمةجامعي المركز البعنوان  الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
 المتضّمن القانون التوجييي 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،

إنشاء مركز  المتضّمن 2008سنة  يوليو 9الموافق  1429رجب عام  6المؤّرخ في  204-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعي بميمة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام  ربيع األّول 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  176وبمقتضى القرار رقم  -
 ميمة، المعّدل،بالمركز الجامعي  2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501ضى القرار رقم وبمقت -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 لماستر،الميسانس وشيادة ا

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

ة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد 2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

لوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية ا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2معة الجزائر المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجا

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

ميمة، في ميدان لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  : المادة األولى
  "لغة وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة :2ادة ـمـــال
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

من طرف  الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :جامعي بميمة، بموجبالمركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان  :3ادة ـمـــال

 .2009جويمية  1المؤّرخ في  176القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
ميمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5ادة ـمـــال

 رسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشر في النشرة السالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"نًٛهتدايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع ًٛذاٌان

 أ لسانيات تطبيقية دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ أدة ػشثً دساعبد أدثٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  554رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان لمنعامة جامعي المركز ال بعنوان الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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ن نظام المتضمّ  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء  2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30 مؤّرخ فيال 205-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ، مركز جامعي بالنعامة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام  ربيع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  536وبمقتضى القرار رقم  -
 النعامة،بالمركز الجامعي  2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "لغة  2013جويمية  28المؤرخ في  501تضى القرار رقم وبمق -
 المعّدل،  وأدب عربي"،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  697وبمقتضى القرار رقم  -
 المعّدل، ، النعامةالجامعي  بالمركز 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 ربي " فرع "دراسات لغوية"،لغة وأدب ع

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07خ المنعقد بجامعة تبسة بتاري

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

  .2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

منعامة، في ميدان لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  : المادة األولى
  "لغة وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع :2ادة ـمـــال
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة
 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :جامعي بالنعامة، بموجبالمركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان  :3ادة ـمـــال
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  536القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  697ر رقم القرا -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
منعامة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5ادة ـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"نهُؼايتدايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع انًٛذاٌ

 أ  ػبِخ لسانيات دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ أدة خضائشي  دساعبد أدثٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  555رقم  قرار

 "لغة وأدب عربي"في ميدان لغميزان جامعي المركز ال بعنوان الميسانس المؤىمة
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
يي المتضّمن القانون التوجي 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء مركز  2008 يوليو سنة 9الموافق  1429رجب عام  06مؤّرخ في ال 206-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 بغميزان،جامعي 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  537وبمقتضى القرار رقم  -
 غميزان،بالمركز الجامعي  2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501بمقتضى القرار رقم و  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 دة الماستر،الميسانس وشيا

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
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شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

ية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوج -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  وبناء -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

، في ميدان لغميزانجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  : األولىالمادة 
  "لغة وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي :2ادة ـمـــال
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

فرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف ال
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجببغميزانجامعي المركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان  :3الـــمـادة 
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  537القرار رقم  -

 .2016-2015ار ابتداء  من السنة الجامعية يسري مفعول ىذا القر  :4ادة ـمـــال
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لغميزانجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5ادة ـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"نغهٛضاٌدايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع انًٛذاٌ

 أ لسانيات عامة  دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ لسانيات تطبيقية

 أ أدب جزائري  دراسات أدبية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  556رقم  قرار
 "لغة وأدب عربي"في ميدان  تمنراستلجامعي المركز ال بعنوان الميسانس المؤىمة

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  2005نة غشت س 16الموافق  1426رجب عام  11مؤّرخ في ال 301-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مركز جامعي بتمنراست،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  539وبمقتضى القرار رقم  -
 تمنراست،بالمركز الجامعي  2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712تضى القرار رقم وبمق -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 ظيميا وسيرىا،وتشكيمتيا وتن

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  236وبمقتضى القرار رقم  -
 تمنراست،بالمركز الجامعي  2013

نس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسا 2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

نيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية ل 2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03ختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع اال

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

ة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجن -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

تمنراست، في ميدان لجامعي المركز الرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان ييدف ىذا الق :المادة األولى 
  "لغة وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.:2ادة ـمـــال
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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اغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيد
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :مركز جامعي بتمنراست، بموجبالُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان  :3ادة ـمـــال
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  539القرار رقم  -
 .2012اكتوبر  1المؤّرخ في  236القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
تمنراست، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5ادة ـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خًُشاعج، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"ندايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع انًٛذاٌ

 لغة وأدب عربي
 أ لسانيات تطبيقية  دراسات لغوية
 أ  ٔمذ ِٕٚب٘ح دساعبد ٔمذٌخ

 أ  أدة ػشثً أدبية دراسات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  557رقم  قرار
 "لغة وأدب عربي"في ميدان  تيسمسيمتلجامعي المركز ال بعنوان الميسانس المؤىمة

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
قانون التوجييي المتضّمن ال 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء مركز  2008سنة  يوليو 9الموافق   1429رجب عام  6المؤّرخ في  203-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعي بتيسمسيمت

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  540وبمقتضى القرار رقم  -
 تيسمسيمت ،بالمركز الجامعي  2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712مقتضى القرار رقم وب -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 تنظيميا وسيرىا،وتشكيمتيا و 

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
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 – 2013 المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  702وبمقتضى القرار رقم  -
 تيسمسيمت ،بالمركز الجامعي  2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثان 2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03ميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في ال

وبناءاعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07بجامعة تبسة بتاريخ 

الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 . 2015جوان 
 ما يأتي: ررــقـيـ

تيسمسيمت، في لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  : المادة األولى
  ميدان "لغة وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.:2ادة ـمـــال
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

اغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيد
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :مركز جامعي بتيسمسيمت، بموجبالُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان  :3ادة ـمـــال
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  540القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  702القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة ـمـــال
تيسمسيمت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5ادة ـمـــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خٛغًغٛهج، فٙ يٛذاٌ " نغت ٔأدب ػشبٙ"ندايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع انًٛذاٌ

 أ  ٔمذ ِٕٚب٘ح ٔمذٌخدراسات  لغة وأدب عربي
 أ لسانيات تطبيقية لغويةدساعبد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  558رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان جامعة أدرار بعنوان الميسانس المؤىمة   "رياضيات وا 

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422 جمادى الثانية عام 30المؤّرخ في  269-01وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم -

 إنشاء جامعة أدرار، المعّدل، 
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم   -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  73وبمقتضى  القرار رقم  -

 ر  ،بجامعة  أدرا 2009
 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  239وبمقتضى  القرار رقم  -

 بجامعة  أدرار  ، 2013
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى  القرار  -

 تي الميسانس والماستر،شياد
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى  القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
دات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيا 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى  القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى  القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
ميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التع 2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى  القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى  القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،
اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر و  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
م آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالو  -

 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -

 29و 28البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة 
 .2015أبريل 

 ما يأتي: ررــقـيـ
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أدرار، في ميدان "رياضيات  : المادة األولى

  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
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يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 
ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :بموجب ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة أدرار، :3المادة 
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  73قرار رقم ال -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  239قرار رقم ال -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أدرار، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذ :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " بؼُٕاٌ خايؼت أدساس يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ رياضيات رياضيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  559رقم  قرار

عالم آلي"جامعة عنابة في ميدان بعنوان الميسانس المؤىمة   "رياضيات وا 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
تعيين ، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
جامعة تنظيم المتعمق ب 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -

 المعّدل والمتّمم، ،وسيرىا عنابة
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى   -

 ،2006 – 2005مسنة الجامعية " ل" نظام جديد  ميسانسلنيل شيادة ال
المفتوحة بعنوان األكاديمية والمينية ميسانس ال تسوية شياداتالمتضّمن  2007جوان  20المؤّرخ في  92رقم  القراروبمقتضى  -

 ،2005 – 2004الجامعية  السنة
المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  123وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة عنابة، 2007 – 2006
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
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شاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إن2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى  القرار رقم   -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم   -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15في  المؤّرخ 505وبمقتضى القرار رقم   -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم   -
 "،"رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم   -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

يوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015 مارس 18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، في ميدان "رياضيات  : المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة عنابة،  :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 .2007جوان  20المؤّرخ في  123القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت ػُابت فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مطابقة التكوينات في يتضمن، 2015أوت  05مؤّرخ في  560رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان   2بعنوان جامعة باتنة الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضىالقانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في  125 -15المرسوم الرئاسي رقم  وبمقتضى -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إّنشاء  2015سنة  يوليو 11الموافق  1436رمضان عام  24في خ المؤرّ  180-15وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،2جامعة باتنة 
المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية و المينية تأىيل الميسانسالمتضّمن  2007جوان  20في المؤّرخ  124وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة باتنة، 2007-2006 الجامعية
 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06في  المؤّرخ 78وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة باتنة، المعدل،
-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04في المؤّرخ  503وبمقتضى القرار رقم  -

 المعدل،  بجامعة باتنة، 2012
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 ىا،وتشكيمتيا وتنظيميا وسير 
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24في المؤّرخ  654وبمقتضى القرار رقم  -

 المعدل، بجامعة باتنة، 2014
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505القرار رقم  وبمقتضى -

 الميسانس وشيادة الماستر،
يادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل ش 2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،
ة الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجي بناءو  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
صات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصو  -

 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 
عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  بناء -

 29و 28لمنعقد بجامعة تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، ا
 .2015أبريل 

 ما يأتي يقــــرر
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، في ميدان "رياضيات  2ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة : المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة باتنة،  :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  124القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009ماي  06المؤّرخ في  78القرار رقم  -
 المعّدل، ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  503القرار رقم  -
 المعّدل، .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  654القرار رقم  -

 .2016-2015امعية يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الج :4لمادة ا
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  2يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنة :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " 2باحُتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات، 2015أوت  05مؤّرخ في  561رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة بشار في الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  بمقتضى -

 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
 المتضّمن نظام 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
 ،المتضّمن إّنشاء جامعة بشار 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم  7المؤّرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  154وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار ، 2010
 – 2010ن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضمّ  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  274وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار 2011
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، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار   -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505رقم وبمقتضى القرار  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 فرع "رياضيات "، "رياضيات وا عالم آلي"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

ن لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائميو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015مارس  18و 17خ المنعقد بجامعة تممسان، بتاري

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بشار، في ميدان "رياضيات  : المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة بشار،  :3المادة 

 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  154القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  274القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كّل فيما يخصو بتطبيق  :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ "بشاسبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ رياضيات رياضيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  562رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة بجاية الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم  بمقتضى القانون  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في  125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
المتضّمن إّنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   ،جامعة بجاية، المعّدل والمتّمم
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ت لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسا
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20في المؤّرخ  116وبمقتضى المقرر رقم  -

 ، 2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل
المفتوحة بعنوان المتضّمن تسوية شيادات الميسانس األكاديمية و المينية  2007جوان  20في المؤّرخ  92وبمقتضى القرار رقم  -

 2005-2004 السنة الجامعية
-2007 المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية تأىيل ليسانسالمتضّمن  2008أوت  07في المؤّرخ  175وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بجاية، 2008
 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06في المؤّرخ  79وبمقتضى القرار رقم  -

 بجاية،بجامعة 
 -2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01في المؤّرخ  155وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بجاية، 2010
-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  08في المؤّرخ  326وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بجاية، 2011
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
يدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمم2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
-2013 ميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةتأىيل الالمتضّمن  2013سبتمبر  24في المؤّرخ  656وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بجاية، 2014
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد 2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،
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محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  بناء عمىو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ت وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضياو  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 29و 28لمجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع ا

 .2015أبريل 
 ما يأتي يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، في ميدان "رياضيات  : المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف  الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة بجاية :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  175القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  79القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  155القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  326القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  656القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بجاية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ "بداٚت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  563رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة بسكرة الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  219–98التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 جامعة بسكرة، المعّدل والمتّمم، 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ الدراسات لمحصول عمى شيادة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا المحدد لقائمة  مؤس 2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ، 2006-2005لنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" لمسنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية و مينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2008أوت  07المؤّرخ في  147وبمقتضى القرار رقم  -
 معدل،ال  بجامعة بسكرة، 2007-2008

-2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  327رقم  بمقتضى القرارو  -
 بجامعة بسكرة، المعدل، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 لميسانس والماستر،شيادتي ا

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

مسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم ل 2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم   -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

ء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء عمى محضر اجتماع رؤسا بناءو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

تضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المو  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 29و 28الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ  المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية

 .2015أبريل 
 ما يأتي يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة، في ميدان "رياضيات  : المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
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الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة،  :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  147القرار رقم  -
 المعّدل. ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  327القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بسكرة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5لمادة ا

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ "بغكشة بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  564رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان  1البميدة بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
 المتضّمن القانون التوجييي 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  137-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة البميدة، المعّدل و المتّمم،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18لمؤّرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75القرار رقم  وبمقتضى -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
  1المتضّمن إلحاق ليسانس مؤىمة  بعنوان جامعة البميدة إلى جامعة البميدة  2013جوان  03المؤّرخ في  384وبمقتضى القرار رقم  -
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497ى القرار رقم وبمقتض -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -

 وشيادة الماستر، الميسانس
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014يسمبر د 04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  بناءو  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي يقــــرر

، في ميدان "رياضيات 1 البميدةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
طمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب1 البميدةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 .2013جوان  03المؤّرخ في  384القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1 البميدةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 حث العممي وزير التعميم العالي والب                                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " 1انبهٛذةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 أ ىندسة نظم المعمومات والبرمجيات إعالم آلي وا عالم آليرياضيات 
 أ نظم معموماتية

 أ رياضيات رياضيات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  565رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان برج بوعريريج بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
 المتضّمن القانون التوجييي 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

إنشاء جامعة المتضّمن  2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عام  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 برج بوعريريج،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام  ربيع 18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن تأىيل الميسانس األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان السنة  2007جوان  20لمؤرخ في  110 وبمقتضى القرار رقم -
 ،بجامعة برج بوعريريج 2007-2006الجامعية 

المتضّمن تأىيل الميسانس األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان السنة  2008أوت  07المؤّرخ في  153  رار رقموبمقتضى الق -
 ،بجامعة برج بوعريريج 2008-2007الجامعية 

 2009-2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  88وبمقتضى القرار رقم  -
 برج بوعريريج، بجامعة 

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 عّدل،"رياضيات وا عالم آلي"، الم

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

 الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان 2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

لموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين او  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  ءبناو  -
 ،2015مارس  18و 17بجامعة تممسان، بتاريخ  المنعقد

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 29و 28بتاريخ  المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان

 .2015أبريل 
 ما يأتي يقــــرر

، في ميدان برج بوعريريجييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  "رياضيات وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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اغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيد
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجببرج بوعريريجُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 ، ، المعّدل2007جوان  20المؤّرخ في  110القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  153القرار رقم  -
 ، المعّدل .2009ماي  06المؤّرخ في  88القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار برج بوعريريجيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشر في النشرة سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " بشج بٕػشٚشٚح بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  566رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان البويرة بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم  بمقتضى القانون  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14في المؤّرخ  241-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 البويرة،
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل ، المتضّمن كيفيات التقييم وال2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان ، الذي 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  661وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة البويرة، 2014
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الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

، المتضمن إنشاء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية بناءو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 يأتي: ما يقــــرر

 

، في ميدان "رياضيات البويرةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم  :2المادة 
 يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر.

وفي ىذه الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع 
طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة  من طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من

 في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبالبويرةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  661القرار رقم  -
 .2016-2015تداء  من السنة الجامعية يسري مفعول ىذا القرار اب :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي البويرةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " بشج بٕػشٚشٚح بؼُٕاٌ خايؼت اث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚ يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ىندسة نظم المعمومات والبرمجيات إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ نظم معموماتية

 أ رياضيات رياضيات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  567رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة الشمف الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم  وبمقتضى القانون  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
المتضّمن  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،إنشاء جامعة الشمف، المعّدل والمتّمم
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 محصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات ل
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ّمن تأىيل الميسانس األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان السنة المتض 2008أوت  07المؤّرخ في  149  وبمقتضى القرار رقم -

 بجامعة شمف، المعدل، 2008-2007الجامعية 
-2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  329وبمقتضى القرار رقم  -

 المعدل، بجامعة الشمف، 2011
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 ا،وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرى
-2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  250وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة شمف، 2013
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  663وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة الشمف، 2014
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505القرار رقم  وبمقتضى -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى  القرار رقم  -

 عالم آلي" فرع "رياضيات "،"رياضيات وا  
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،
لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع و  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -

 ،2015مارس  18و 17ة تممسان، بتاريخ المنعقد بجامع
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -

 29و 28خ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاري
 .2015أبريل 
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 ما يأتي: يقــــرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى

  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجرا
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، بموجب :3المادة 
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  149القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  329القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  250القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  663القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الشمف، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " انشهف بؼُٕاٌ خايؼت اث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚ يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي

 أ رياضيات رياضيات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتكوينات فييتضمن مطابقة ا، 2015أوت  05مؤّرخ في  568رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة الجمفة الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ الدراسات لمحصول
المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7المؤّرخ في  09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،الجمفة
المحدد  2013ر سنة يناي 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13ووبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 2007المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2008أوت   07المؤّرخ في  177وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي  بالجمفة، 2008 –

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار   -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 ميسانس وشيادة الماستر،ال

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

لثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ا 2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  بناءو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، و  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 :ما يأتي يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ة لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجي

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة، بموجب :3المادة 

 .2008أوت  07المؤّرخ في  177القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الجمفة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " اندهفت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي

 أ رياضيات رياضيات
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 التكوينات فييتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في   569رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان الوادي بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ الدراسات لمحصول
جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في المؤّرخ  243-12التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 الوادي،
المحدد صالحيات  2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2006المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2007جوان 20 المؤّرخ في  113وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بالوادي،   2007 –
 2007لمتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ا 2008أوت   07المؤّرخ في  178وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بالوادي،   2008 –
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75رقم وبمقتضى القرار  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل،"رياضيات وا عالم آلي"
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،
دين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميا بناءو  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -

 ،2015مارس  18و 17منعقد بجامعة تممسان، بتاريخ ال
عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  بناءو  -

 29و 28تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 
 .2015أبريل 

 ما يأتي: يقــــرر
، في ميدان "رياضيات الواديييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بموجب ،الواديُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  113القرار رقم  -
 .2008أوت  07المؤّرخ في  178القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي الوادييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " انٕاد٘ بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ رياضيات رياضيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكوينات في يتضمن، 2015أوت  05مؤّرخ في  570رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان غرداية بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 المعّدل، أعضاء الحكومة،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات 
جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14في المؤّرخ  248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   غرداية،
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  532وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي غرداية،  2012
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار   -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28لمؤّرخ في ا 497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645بمقتضى القرار رقم و  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس 2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس بناء و  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

ينات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكو و  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

ميدان "رياضيات ، في غردايةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبغردايةيسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ل :3المادة 

 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  532القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي غردايةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " غشداٚت بؼُٕاٌ خايؼت اث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚ يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  571رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة قالمة الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 المعّدل، أعضاء الحكومة،
المتضّمن  2001مبر سنة سبت 18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  273-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   ،إنشاء جامعة قالمة، المعّدل والمتّمم
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13رقم  التنفيذي وبمقتضى المرسوم -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2006المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2007جوان 20 المؤّرخ في  94وبمقتضى القرار رقم  -

  بجامعة قالمة،  2007
 2007المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2008أوت   07المؤّرخ في  182وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة قالمة،   2008 –
 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 85 وبمقتضى القرار رقم  -

 ة قالمة،بجامع
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار   -

 شيادتي الميسانس والماستر،
مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم   -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
ن "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدا 2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم   -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم   -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014 جويمية 24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم   -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،
المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -

 ، 2006 – 2005لمسنة الجامعية لنيل شيادة الميسانس " نظام جديد " 
بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
مجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع الو  -

 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس و  -

 29و 28روضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ المع
 .2015أبريل 
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 ما يأتي: يقــــرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى

  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه  يمكن لمطمبة
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

صات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخص
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة قالمة، بموجب :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  94القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  182القرار رقم  -
 .2009ماي  06المؤّرخ في  85القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قالمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار ال :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " لانًت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ سٌبػٍبد سٌبػٍبد رياضيات وا عالم آلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في   572رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة جيجل الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
المتضّمن  2003يوليو سنة   22الموافق  1424جمادى األولى عام  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   ،إنشاء جامعة جيجل، المعّدل والمتّمم
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية و مينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2007جوان 20 المؤّرخ في  95وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل، 2007 – 2006

المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2008أوت   07المؤّرخ في  151وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل، 2008 – 2007

 2009 – 2008الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة  2009ماي  06المؤّرخ في 86 وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  513وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل، 2012

طوري الدراسات لنيل  ، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

قة تكوينات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابو  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  95القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  151القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  86القرار رقم  -
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 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  513القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة جيجل، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " خٛدم بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ سٌبػٍبد سٌبػٍبد رياضيات وا عالم آلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في   573رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان خميس مميانة بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في المؤّرخ  247-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 خميس مميانة،
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية و مينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2007جوان 20المؤّرخ في  115وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بخميس مميانة، 2007 – 2006
المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية و مينية المفتوحة بعنوان السنة  2008أوت   07المؤّرخ في  154وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بخميس مميانة ، 2008 – 2007الجامعية 
ري الدراسات لنيل ، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طو 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،
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نس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسا 2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

ة تكوينات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقو  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

 
، في ميدان مميانةخميس ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

  "رياضيات وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

ابر. وفي ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المع
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبخميس مميانةصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخ :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  115القرار رقم  -
 .2008أوت  07المؤّرخ في  154القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار خميس مميانةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " خًٛظ يهٛاَت بؼُٕاٌ خايؼت اث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚ يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ رياضيات رياضيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  574رقم  قرار

عالم آلي رياضيات"في ميدان  بعنوان جامعة خنشمة الميسانس المؤىمة  "وا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم  وبمقتضى القانون  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في المؤّرخ  246-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،خنشمة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية و مينية المفتوحة بعنوان السنة  2008أوت   07المؤّرخ في  179وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بخنشمة، 2008 – 2007الجامعية 

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  104وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة ، 2009

 – 2009عية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجام 2009جويمية   1المؤّرخ في  175وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة ، 2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

ية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطن2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

دونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة الذي يحدد م 2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى  القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24ّرخ في المؤ  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03اصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختص

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

مجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع الو  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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اغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيد
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة، بموجب :3المادة 
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  179القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  104القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  175القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة خنشمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " خُشهت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  575رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة األغواط الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
والمتضّمن  2001 سبتمبر سنة 18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،إنشاء جامعة األغواط، المعّدل
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18ّرخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية و مينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2007جوان 20المؤّرخ في  96وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة األغواط، 2007 – 2006
المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2008أوت   07المؤّرخ في  152وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة األغواط، 2008 – 2007
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  164وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة األغواط ، 2010
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
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والمحدد مياميا  ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

ع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفرو  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014ويمية ج 24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  بناءو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03يسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في الم

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

غوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيدا و  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
بة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
خصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لت

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  96القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  152القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  164القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة األغواط، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ممي.ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " األغٕاط بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ـــ
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 مطابقة التكوينات فييتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  576رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة معسكر الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم، المعّدل لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ل عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصو 
المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  12-09التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 ،معسكر
المحدد صالحيات  2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن تأىيل الميسانس األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان السنة  2007جوان  20المؤّرخ في  117وبمقتضى القرار رقم  -

 بمعسكر،المعدل و المتمم، بالمركز الجامعي 2007-2006الجامعية 
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03مؤّرخ في ال 712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497قتضى القرار رقم وبم -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  675وبمقتضى القرار رقم  -

 ،امعة معسكربج 2014
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في 2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،
لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية و  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
نس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميساو  -

 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 
بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس و  -

 29و 28جامعة تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد ب
 .2015أبريل 

 ما يأتي: يقــــرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى

  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة معسكر،  :3المادة 

 المعّدل، ،2007جوان  20المؤّرخ في  117القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  675القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة معسكر، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " يؼغكش بؼُٕاٌ خايؼت اث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚ يهحك:

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ رياضيات رياضيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  577رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة مستغانم الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم  وبمقتضى القانون  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  220-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،جامعة مستغانم، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ت لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسا

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 ،بجامعة مستغانم 2010

-2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  281وبمقتضى القرار رقم  -
 ،بجامعة مستغانم 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28لمؤّرخ في ا 497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645بمقتضى القرار رقم و  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس 2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر 20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 بجامعة مستغانم، المعدل و المتمم، 2006-2005لنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" لمسنة الجامعية 

عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  بناءو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

اضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "ري بناءو  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس و  -
 29و 28رجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع م

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، في ميدان "رياضيات  : المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :جامعة مستغانم، بموجب ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  167القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  281القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يم والتكوين العاليين ومدير جامعة مستغانم، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعم :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15لجزائر في حـرر با                                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " يغخغاَى بؼُٕاٌ خايؼت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت  يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ىندسة نظم المعمومات والبرمجيات إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ نظم معموماتية

 أ رياضيات رياضيات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  578رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  ان جامعة المسيمةبعنو  الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 إٌ ٔصٚش انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  وبمقتضى -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  274-01التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

    ،ّممإنشاء جامعة المسيمة، المعّدل والمت
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  98وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة المسيمة،   2007 – 2006
 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  101وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة المسيمة  ، 2009
 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  518وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة المسيمة  ، 2012
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  678وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة المسيمة ، 2014
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
يسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ل 2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،
نية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطو  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
ميسانس عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات ال بناءو  -

 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس و  -

 29و 28د بجامعة تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعق
 .2015أبريل 
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 ما يأتي: يقــــرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى

  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ة، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة المسيم :3المادة 
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  98القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  101القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  518القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  678القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المسيمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " انًغٛهت بؼُٕاٌ خايؼت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت  يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  579رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان  1وىرانبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

جامعة نظيم المتعمق بت 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  211-84رقم وبمقتضى المرسوم  -
 المعّدل والمتّمم، ،وىران وسيرىا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18في  المؤّرخ 77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان األكاديمية و المينية ميسانس شيادات التأىيل المتضّمن  2007جوان  20المؤّرخ في  99وبمقتضى القرار رقم  -
 لسانيا،جامعة وىران ا 2007-2006 السنة الجامعية



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  305

 

-2010تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  283وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة وىران السانيا، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  265وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة وىران، 2013

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 آلي"، المعّدل،"رياضيات وا عالم 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس 2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

مميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

س بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانو  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 29و 28عة تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجام

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

، في ميدان "رياضيات 1وىران ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب1وىران ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  99القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  283القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  265القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1وىران يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  .ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العمميس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " 1ْٔشاٌ بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ رياضيات رياضيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  580رقم   قرار

عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة ورقمة الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم  بمقتضى القانون  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  المرسوموبمقتضى  -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

المتضّمن  2001سنة  يوليو 23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،متّممإنشاء جامعة ورقمة، المعّدل وال

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  100وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، 2009

كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  ، المتضّمن2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645ر رقم وبمقتضى القرا -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 ياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،"ر 

عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  بناءو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس عمى محضر اجت ءبناو  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

س بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانو  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
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 ما يأتي: يقــــرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى

  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه  يمكن لمطمبة
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

صات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخص
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، بموجب :3المادة 
 .2009ماي  06المؤّرخ في  100القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ورقمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 لعممي وزير التعميم العالي والبحث ا                                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " ٔسلهت بؼُٕاٌ خايؼت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت  يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  581رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة أم البواقي الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم بمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 المعّدل، أعضاء الحكومة،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء جامعة أم  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،البواقي

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام  ربيع 18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  119وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بأم البواقي، 2007 – 2006الجامعية 

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر بمقتضى القرار و   -
 شيادتي الميسانس والماستر،
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، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 تيا وتنظيميا وسيرىا،وتشكيم

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

 – 2013نة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان الس 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  681وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي ، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

اء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤسو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

متضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" الو  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس و  -
 29و 28ية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوج

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي، في ميدان  :المادة األولى
  "رياضيات وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :اقي، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة أم البو  :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  119القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  681القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أم البواقي، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " أو انبٕالٙ بؼُٕاٌ خايؼت اث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚ يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مطابقة التكوينات فييتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  582رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة سعيدة الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 المعّدل، أعضاء الحكومة،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات 

  ،المتضّمن إنشاء جامعة سعيدة 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم  7مؤّرخ في  10-09المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
المحدد صالحيات  2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةأكاديمية تأىيل ليسانس المتضّمن  2007جوان  20المؤّرخ في  120وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بسعيدة، 2007-2008
-2007ن تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضمّ  2008أوت  07المؤّرخ في  172وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بسعيدة، المعدل، 2008
-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤّرخ في  142وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سعيدة، 2010
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03في المؤّرخ  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497لقرار رقم وبمقتضى ا -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  682وبمقتضى القرار رقم  -

 عيدة،بجامعة س 2014
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
 الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان 2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،
موسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الو  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -

 ،2015مارس  18و 17بجامعة تممسان، بتاريخ المنعقد 
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس و  -

 29و 28بتاريخ  المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان
 .2015أبريل 
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 ما يأتي: يقــــرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى

  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة،  :3المادة 
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  120القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  172القرار رقم  -
 ،2009جويمية  01المؤّرخ في  142القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  682القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سعيدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " عؼٛذة بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٕ٘ذعخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌجشِدٍبد اػالَ آًٌ رياضيات وا عالم آلي
 أ ٔظُ ِؼٍِٛبرٍخ

 أ رياضيات رياضيات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  583رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  1سطيفبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم  بمقتضى القانون  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  140-89المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 معة سطيف، المعّدل والمتّمم،جا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ّول عام ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26خ في المؤرّ  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 ، 1جامعة سطيف بعنوان  مؤىمةليسانس  إلحاقالمتضّمن  2013ماي  06المؤّرخ في  320وبمقتضى القرار رقم  -
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  ،2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24ؤّرخ في الم 645وبمقتضى القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -

 آلي" فرع "إعالم آلي"، "رياضيات وا عالم
بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة و  -

 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس و  -

 29و 28من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ المعروضة 
 .2015أبريل 

 ما يأتي: يقــــرر
، في ميدان 1 سطيفييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

  آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار."رياضيات وا عالم 
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف  الحالة، فإن الوحدات

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجب1 سطيفعالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا   :3المادة 
 .2013ماي  06المؤّرخ في  320القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
القرار الذي ، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا 1 سطيفيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " 1عطٛف بؼُٕاٌ خايؼت اث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚ يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابقة التكوينات فييتضمن مط، 2015أوت  05مؤّرخ في  584رقم   قرار

عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة سيدي بمعباس الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،معة سيدي بمعباس، المعّدل والمتّممجا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األّول عام ر  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009-2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06 المؤّرخ في 71وبمقتضى القرار رقم  -
 ، بمعباسسيدي 

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  686وبمقتضى القرار رقم  -
 ،بمعباسبجامعة سيدي  2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

لمتضّمن قائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان عروض ا 2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  وبمقتضى -
 ، المعدل،2006-2005التكوين العالي لنيل شيادة الميسانس "نظام جديد" لمسنة الجامعية 

اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  بناء عمى محضر -
 ،2014ديسمبر  04و 03جع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مر 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 
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اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناء عمى محضر و  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 :ما يأتي يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، في ميدان  :األولىالمادة 
  "رياضيات وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 .ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

يداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق الب
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، بموجب :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  71القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  686القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :5المادة 

  يم العالي والبحث العممي.ينشر في النشرة الرسمية لمتعمسالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " عٛذ٘ بهؼباط بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 أ ىندسة نظم المعمومات والبرمجيات إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ نظم معموماتية

 أ رياضيات رياضيات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015 أوت 05مؤّرخ في  585رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة سكيكدة الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم - -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  272-01وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم - -
   ،المتضّمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدل والمتّمم
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم  - -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13 وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم - -
 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  أكاديمية ومينية المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت  07المؤّرخ في  163وبمقتضى القرار رقم  - -
 بجامعة سكيكدة،  2008 – 2007الجامعية 

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  69وبمقتضى  القرار رقم  - -
 بجامعة سكيكدة،  2009

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  146وبمقتضى  القرار رقم  - -
 بجامعة سكيكدة، 2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى  القرار   - -
 شيادتي الميسانس والماستر،

طنية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الو 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى  القرار رقم   - -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  273و وبمقتضى  القرار رقم  - -
 بجامعة سكيكدة، 2013 –

رنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ، الذي يحدد ب2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى  القرار رقم   - -
 ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى  القرار رقم   - -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في  2014جويمية  24في  المؤّرخ 645وبمقتضى  القرار رقم   - -
 ميدان "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى  القرار رقم   - -
 آلي" فرع "إعالم آلي"، ميدان "رياضيات وا عالم

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن  - -
 ،2014ديسمبر  04و 03إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات بناءا عمى محضر اجتماع المجن - -
 ،2015مارس  18و 17الميسانس المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  - -
 29و 28وضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ المعر 
 .2015أبريل 

 ما يأتي: يقــــرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى

  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ة لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجي
 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة، بموجب :3المادة 
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  163القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  69القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1مؤّرخ في ال 146القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  273القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سكيكدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر في س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " عكٛكذة بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  586رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان سوق أىراس بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  وبمقتضى -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، معّدلال ، أعضاء الحكومة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012نة س يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14المؤّرخ  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 سوق أىراس،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس  2009ماي  06المؤّرخ في  103وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس، 2009

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  177وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس ، 2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75القرار رقم  وبمقتضى -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
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 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  688القرار رقم  بمقتضى -
 بجامعة سوق أىراس ، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

طنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الو و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

لميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات او  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 29و 28د بجامعة تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعق

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

، في ميدان سوق أىراسييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  "رياضيات وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجباسسوق أىر ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  103القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  177القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  688القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سوق أىراسيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " عٕق أْشاط بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  587رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة تبسة الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  بمقتضى -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء جامعة  2009ير سنة ينا 4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   -
 ،تبسة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة والمينية  األكاديمية ميسانسات الشيادالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  مكرر 121وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بتبسة، 2007 – 2006بعنوان السنة الجامعية 

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  89وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تبسة، المعّدل،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03لمؤّرخ في ا 712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497مقتضى القرار رقم وب -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 سانس وشيادة الماستر،المي

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

انية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الث 2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  بناءو  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"،  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

عنوان جامعة تبسة، في ميدان "رياضيات ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة ب :المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
نظام المعابر. وفي ىذه  يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20مكرر المؤّرخ في  121القرار رقم  -
 .2009ماي  06المؤّرخ في  89القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تبسة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  .في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " حبغت بؼُٕاٌ خايؼت اث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚ يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكوينات في يتضمن، 2015أوت  05مؤّرخ في  588رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة تيارت الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم  بمقتضى القانون  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 المعّدل، أعضاء الحكومة،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  271-01ووبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،شاء جامعة تيارت، المعّدل والمتّممإن

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  96وبمقتضى القرار رقم   -
 بجامعة تيارت، 2009

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1في المؤّرخ  148وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت، 2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،
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، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75 وبمقتضى القرار رقم -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 لمعّدل،"رياضيات وا عالم آلي"، ا

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

دين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لممياو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  بناءو  -
 ،2015مارس  18و 17منعقد بجامعة تممسان، بتاريخ ال

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 29و 28ممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة ت

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة تيارت،  :3المادة 

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  96القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرح في  148القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
القرار الذي  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيارت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " حٛاسث بؼُٕاٌ خايؼت اث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚ يهحك:

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ رياضيات رياضيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  589رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة تيزي وزو المؤىمةالميسانس   "رياضيات وا 

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم  بمقتضى القانون  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  المرسوموبمقتضى  -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

المتضّمن إنشاء   1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة تيزي وزو، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية ميسانس شيادات التأىيل المتضّمن  2007جوان20المؤّرخ في  105وبمقتضى القرار رقم  -
 جامعة تيزي وزو، 2007-2006الجامعية

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةن المتضمّ  2009ماي  06المؤّرخ في  94وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيزي وزو،

 2011-2010تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤّرخ في 290وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيزي وزو،

-2011تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةلمتضّمن ا 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  543وبمقتضى القرار رقم   -
 بجامعة تيزي وزو، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505قرار رقم وبمقتضى ال -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 آلي" فرع "رياضيات "، "رياضيات وا عالم

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء  بناءو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015مارس  18و 17، بتاريخ المنعقد بجامعة تممسان

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  بناءو  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
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 ما يأتي: يقــــرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو، في ميدان  :المادة األولى

  "رياضيات وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل  :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو، بموجب :3المادة 
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  105القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  94قم القرار ر  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  290القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  543القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيزي وزو، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حٛض٘ ٔصٔ فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ رياضيات رياضيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابقة التكوينات فييتضمن مط، 2015أوت  05مؤّرخ في  590رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة تممسان الميسانس المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم  بمقتضى القانون  -

 والمتّمم، المعّدل لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 المعّدل، أعضاء الحكومة،
المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  138-89التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

  ،جامعة تممسان، المعّدل والمتّمم
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة ا
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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المفتوحة بعنوان األكاديمية و المينية الميسانس  سوية شياداتت، المتضّمن 2007جوان  20المؤّرخ في  92وبمقتضى القرار رقم  -
 ،2006-2005 السنة الجامعية

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، المتضّمن 2009جويمية  01المؤّرخ في  150وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، 2010

-2010تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةضّمن المت 2010سبتمبر  08المؤّرخ في  336وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، المعدل و المتمم، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26ؤّرخ في الم 75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  692وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الماستر، الميسانس وشيادة

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

يادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل ش 2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ، المعدل،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

تماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالمو  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  بناء -
 29و 28بيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة ال

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بموجب ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
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 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  106القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  336القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  692القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تممسان، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 العممي وزير التعميم العالي والبحث                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حهًغاٌ فٙ يٛذاٌ " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " بؼُٕاٌ خايؼت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يطابمت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ رياضيات رياضيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  591رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان وىران لمعموم والتكنولوجيا بعنوان جامعة  المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18 الموافق 1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  212-84رقم وبمقتضى المرسوم  -
 المعّدل والمتّمم، ،وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 راه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتو 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

لسنة بعنوان ا األكاديمية والمينية المفتوحةالميسانس  شيادات تسوية 2007جوان  20المؤّرخ في  92وبمقتضى القرار رقم  -
 ، 2005 – 2004الجامعية 

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  90وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة العموم و التكنولوجيا وىران ،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
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الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 ميسانس وشيادة الماستر،ال

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

لثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ا 2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  بناءو  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

لمتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، ا -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

، في وىران لمعموم والتكنولوجياييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

فرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف ال
 المؤسسة الجامعية المعنية.

، وىران لمعموم والتكنولوجياُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 :بموجب
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 .2009ماي  06 المؤّرخ في 90القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق وىران لمعموم والتكنولوجيايكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 حث العممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبسىذا القرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ ْٔشاٌ نهؼهٕو ٔانخكُٕنٕخٛا بؼُٕاٌ خايؼت اث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚ يهحك:
 " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ىندسة نظم المعمومات والبرمجيات إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ نظم معموماتية

 أ رياضيات رياضيات
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  592رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  عين تيموشنتلجامعي المركز البعنوان  المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

المتضّمن إحداث  2008يوليو سنة  09فق الموا 1429رجب عام  06 المؤّرخ في 205-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،مركز جامعي بعين تيموشنت

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13رقم  وبمقتضى المرسوم التنفيذي -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  232وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2013

 ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  695وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2014

"رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدان  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03منعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، ال

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

نية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوط -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقــــرر

عين تيموشنت، في لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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 ترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المش :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

جامعي بعين تيموشنت، المركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 :بموجب
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  232القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  695القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
عين تيموشنت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 عممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث السالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؼٍٛ حًٕٛشُج فٙ يٛذاٌندايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ رياضيات رياضيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  593رقم  قرار

عالم آلي"في ميدان  ميمةلجامعي المركز البعنوان  المؤىمة  "رياضيات وا 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  بمقتضى -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، معّدلال ، أعضاء الحكومة

المتضّمن إنشاء مركز  2008سنة  يوليو 9الموافق  1429رجب عام  6المؤّرخ في  204-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعي بميمة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ الدراسات لمحصول عمى شيادة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009سانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل المي 2009جويمية  01المؤّرخ في  176وبمقتضى القرار رقم  -
 ميمة، المعّدل،بالمركز الجامعي  2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،
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، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012رس ما 26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505ار رقم وبمقتضى القر  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 لي" فرع "رياضيات "،"رياضيات وا عالم آ

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

ئمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدا بناءو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015مارس  18و 17اريخ المنعقد بجامعة تممسان، بت

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس و  -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015ريل أب
 ما يأتي: ررــقـيـ

ميمة، في ميدان لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  "رياضيات وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :جامعي بميمة، بموجبالمركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 

 .2009جويمية  1المؤّرخ في  176القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 

ميمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5لمادة ا
 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  ينشرسالذي 

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ نًٛهتدايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " 

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  594رقم  قرار
عالم آلي"في ميدان  نعامةلمجامعي المركز البعنوان  المؤىمة  "رياضيات وا 

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم   -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19موافق ال 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء  2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30مؤّرخ في 205-10التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ،مركز جامعي بالنعامة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13 التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  697رقم  وبمقتضى القرار -
 المعّدل، ، عامةالنبالمركز الجامعي  2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

س في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

نس بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميساو  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 29و 28معة تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجا

 .2015أبريل 
 ما يأتي: ررــقـيـ

نعامة، في ميدان لمجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  "رياضيات وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
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يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

جامعي بالنعامة، المركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 :بموجب
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  697القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
نعامة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لمجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س الذي
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ نهُؼايتدايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 " سٚاظٛاث ٔإػالو آنٙ " 

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان
 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  595رقم  قرار

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  3الجرائر المؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999سنة أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن إنشاء  2009أكتوبر سنة  22موافق ال 1430ذي القعدة عام  03المؤّرخ في  341-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إبراىيم،جامعة دالي 

المتضّمن تغيير تسمية  2010 ةيوليو سن 14الموافق  1431شعبان عام  2المؤرخ في  185-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  ،جامعة دالي إبراىيم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  292وبمقتضى القرار رقم  -
 ،3بجامعة الجزائر 2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ،3الجزائربجامعة  2012
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، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

 ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية روع لميدان مدونة الفالذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،بدني ورياضي مكيفنشاط "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

د برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحد 2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي نشاطات البدنية والرياضية" فرع ""عموم وتقنيات ال

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء عمى محضر اجتماع رؤساء  بناء -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

نية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البد بناء -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة مات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسس

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 3الجزائر ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى 
  والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.وتقنيات النشاطات البدنية 

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه الحالة، فإن 

لوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الطالب، ا
بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في المؤسسة 

 الجامعية المعنية.
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان جامعة  ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم :3المادة 

 :، بموجب3الجزائر 
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  292قرار رقم ال -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  501قرار رقم ال -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
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، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 3الجزائر يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ 3بؼُٕاٌ خايؼت اندشائش يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم وتقنيات النشاطات 
 البدنية والرياضية

 أ النشاط البدني الرياضي واإلعاقة نشاط بدني رياضي مكيف
 أ التربية وعمم الحركة نشاط بدني رياضي تربوي 
 أ تسيير الموارد البشرية والمنشآت الرياضية إدارة وتسيير رياضي

 أ التدريب الرياضي التنافسي تدريب رياضي
 أ اإلعالم واالتصال الرياضي التربوي  إعالم واتصال رياضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الميسانسيتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  596رقم  قرار

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 عّدل والمتّمم،الم ،وسيرىا عنابة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

نس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسا 2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،رياضي إدارة و تسيير"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

ادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شي 2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03تاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس ب

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

يدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لم -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، في ميدان "عموم  : المادة األولى
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 المشترك. ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

لفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف ا
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 :عنابة، بموجب

 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  331القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04ّرخ في المؤ  502القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بؼُٕاٌ خايؼت ػُابت فٙ يٛذاٌ يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 أ التربية وعمم الحركة نشاط بدني رياضي تربوي 

 أ التدريب الرياضي التنافسي تدريب رياضي
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  597رقم  قرار
 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان 2 بعنوان جامعة باتنة المؤىمة

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن إّنشاء  2015سنة  يوليو 11الموافق  1436رمضان عام  24في المؤّرخ  180-15م التنفيذي رقم وبمقتضى المرسو  -
 ،2جامعة باتنة 

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  78بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، المعدل،

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في  503بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل،  بجامعة باتنة، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

  2013-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤرخ في  243بمقتضى القرار رقم  -
 باتنة، بجامعة

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

-2013 السنة الجامعية تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوانالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  654بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل، بجامعة باتنة، 2014

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

حدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي ي 2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضيت النشاطات البدنية والرياضية" فرع ""عموم وتقنيا

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643 بمقتضى القرار رقم -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "
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المتضمن إنشاء  بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع  -
 ،2014 ديسمبر 15تاريخ ب 1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 2 ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة :المادة األولى
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2 المادة
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع ىذه الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
من طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس 

 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
بعنوان جامعة باتنة،  ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة :3المادة 

 :بموجب
 ،المعّدل، 2009ماي  06المؤّرخ في  78القرار رقم  -
 ،1011سبتمبر  04المؤّرخ في  503القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  243القرار رقم  -
 .المعّدل، 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  654القرار رقم  -

 .2016-2015من السنة الجامعية  يسري مفعول ىذا القرار ابتداء   :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2 يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنة :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ 2باحُتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم وتقنيات النشاطات 
 البدنية والرياضية

 أ النشاط البدني الرياضي واإلعاقة نشاط بدني رياضي مكيف
 أ التربية وعمم الحركة نشاط بدني رياضي تربوي 

 أ التدريب الرياضي التنافسي تدريب رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  598رقم  قرار
 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  بعنوان جامعة بجاية المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن إّنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،جامعة بجاية، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13نفيذي رقم وبمقتضى المرسوم الت -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  08المؤرخ في  326بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر تضى القرار بمق -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 نظيميا وسيرىا،وتشكيمتيا وت

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

-2013 بعنوان السنة الجامعية تأىيل الميسانس المفتوحةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  656بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2014

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

دد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يح 2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضيالنشاطات البدنية والرياضية" فرع " "عموم وتقنيات

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

المتضمن إنشاء  عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، بناء -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع  -
 ،2014 ديسمبر 15تاريخ ب 1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
بعنوان جامعة  ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة :3المادة 

 :بجاية، بموجب
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  326القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤرخ في  656القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بجاية،  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌبداٚت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 أ التربية وعمم الحركة نشاط بدني رياضي تربوي 

 أ التدريب الرياضي التنافسي تدريب رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  599رقم  قرار

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي  المتضّمن 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة بسكرة، المعّدل والمتّمم، 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 محصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات ل

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس ن تأىيل المتضمّ  2007جوان  20المؤرخ في  126  بمقتضى القرار رقم -
 بجامعة بسكرة، المعدل والمتمم، 2007-2006 الجامعية

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  08المؤرخ في  327بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بسكرة، المعدل، 2011
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، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتنظيميا وسيرىا، وتشكيمتيا

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

-2013 وحة بعنوان السنة الجامعيةتأىيل الميسانس المفتالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  657بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بسكرة، 2014

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي 2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضييات النشاطات البدنية والرياضية" فرع ""عموم وتقن

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  بناء -
 ،2014ديسمبر  04و 03بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ  مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

لبيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة بناء عمى محضر اجتماع المجنة ا -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة، في ميدان "عموم  : األولىالمادة 
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 القاعدي المشترك. ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في 
ىذه الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع 

من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس من طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم 
 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 :بسكرة، بموجب

 ،2007جوان  20المؤرخ في  126القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  327القرار رقم  -
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 .2013سبتمبر 24المؤرخ في  657القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بسكرة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القر  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌبغكشة بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان
عموم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 أ التربية وعمم الحركة نشاط بدني رياضي تربوي 

 أ التدريب الرياضي التنافسي تدريب رياضي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مطابقة التكوينات في الميسانس يتضمن، 2015أوت  05مؤّرخ في  600رقم  قرار
 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان البويرة بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

نظام  المتضّمن 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14مؤّرخ في ال 241-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البويرة،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األّول عام 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤرخ في  263بمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالبويرة، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011وفمبر ن 03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 2013-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤرخ في  248بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة البويرة،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،اضية"، المعّدل"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والري

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

ادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شي 2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،اتصال رياضي إعالم و"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

المتضمن إنشاء  بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع  -
 ،2014 ديسمبر 15تاريخ ب 1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2 سطيف
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم البويرةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
بعنوان جامعة  ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة :3المادة 

 :، بموجبالبويرة
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  263القرار رقم  -
 .2012أكنوبر  1المؤّرخ في  248القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي البويرةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌانبٕٚشة بؼُٕاٌ خايؼت  ُاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكٕٚ : يهحك

 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم وتقنيات النشاطات 
 البدنية والرياضية

 أ التربية وعمم الحركة نشاط بدني رياضي تربوي 
 أ والمنشآت الرياضيةتسيير الموارد البشرية  إدارة وتسيير رياضي

 أ التدريب الرياضي التنافسي تدريب رياضي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  601رقم  قرار
 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  بعنوان جامعة بومرداس المؤىمة

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عام ذي  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن إنشاء جامعة   1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عام  7ّرخ في المؤ  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،بومرداس، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2009 يةتأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  158بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل،  بجامعة بومرداس، 2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

وطنية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية ال2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيفالبدنية والرياضية" فرع " "عموم وتقنيات النشاطات

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24ؤرخ في الم 609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

سانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة لي 2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميد -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة ملميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات ا
 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
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 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس، في ميدان "عموم  :المادة األولى

  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 دي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاع :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 :بومرداس، بموجب

 .2009جويمية  1المؤّرخ في  158القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
جامعة بومرداس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 ث العممي وزير التعميم العالي والبح                                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌبٕيشداط بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ التربية وعمم الحركة نشاط بدني رياضي تربوي  عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكوينات في الميسانسيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  602رقم  قرار

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  بعنوان جامعة الشمف المؤىمة
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،معة الشمف، المعّدل والمتّممإنشاء جا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ّول عام ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤرخ في  129  بمقتضى القرار رقم -
 بجامعة الشمف، المعدل، 2007-2006 الجامعية
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المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2008أوت  07المؤرخ في  149  ر رقمبمقتضى القرا -
 بجامعة الشمف، المعدل، 2008-2007 الجامعية

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  81بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل، بجامعة الشمف،

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  159بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل، بجامعة الشمف، 2010

-2010 السنة الجامعيةتأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان المتضّمن  2010سبتمبر  08المؤرخ في  329بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل، بجامعة الشمف، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

اغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيد2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24في المؤرخ  663بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الشمف، 2014

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607ضى القرار رقم بمقت -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

ة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسن 2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضيضية" فرع ""عموم وتقنيات النشاطات البدنية والريا

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014ة جويمي 24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ  مرجع

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
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يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

بعنوان جامعة  ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة :3المادة 
 :الشمف، بموجب

 ،، المعّدل2007حوان  20المؤّرخ في  129القرار رقم  -
 ،المعّدل ،2008أوت  07المؤّرخ في  149القرار رقم  -
 ،المعّدل ،2009ماي  06المؤّرخ في  81القرار رقم  -
 ،المعّدل ،2009جويمية  1المؤّرخ في  159القرار رقم  -
 ،المعّدل ،2010سبتمبر  08ي المؤّرخ ف 329القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  663القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الشمف، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌانشهف بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

النشاطات عموم وتقنيات 
 البدنية والرياضية

 أ التربية وعمم الحركة نشاط بدني رياضي تربوي 
 أ النشاط البدني الرياضي واإلعاقة نشاط بدني رياضي مكيف
 أ تسيير الموارد البشرية والمنشآت الرياضية إدارة وتسيير رياضي

 أ التدريب الرياضي التنافسي تدريب رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  603رقم  قرار
 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  بعنوان جامعة جيجل المؤىمة

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن  2003سنة  يوليو  22الموافق  1424جمادى األولى عام  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،إنشاء جامعة جيجل، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75مقتضى القرار رقم ب -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،يات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل"عموم وتقن

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  671وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل ، 2014

تقنيات النشاطات البدنية "عموم و مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي ياضية" فرع ""عموم وتقنيات النشاطات البدنية والر 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ضمن إعداد مرجع بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المت -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة مع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرج

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
بعنوان جامعة  ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة :3المادة 

 :جيجل، بموجب
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 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  671القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة جيجل، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ي النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشر فس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌخٛدم بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ التدريب الرياضي التنافسي تدريب رياضي عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تضمن مطابقة التكوينات في الميسانسي، 2015أوت  05مؤّرخ في  604رقم  قرار
 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان خميس مميانة بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي  المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

ن نظام المتضمّ  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ في ال 247-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 خميس مميانة،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ل عام ربيع األوّ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  105وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بخميس مميانة ، بالمركز 2009

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  174وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بخميس مميانة ، بالمركز 2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  267وبمقتضى القرار رقم  -
 بخميس مميانة ، الجامعي بالمركز 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية نة الفروع لميدان مدو الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،شاط بدني ورياضي مكيفن"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

ة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد 2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،ياضيتدريب ر "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة مات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوين

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

ميدان "عموم ، في خميس مميانةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
نظام المعابر. و في ىذه  يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 :، بموجبخميس مميانة
 المعّدل، ،2009ماي  06المؤّرخ في  105القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009جويمية  01المؤّرخ في  174القرار رقم  -
 .المعّدل ،2010 سبتمبر 07المؤّرخ في  267القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار خميس مميانةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌخًٛظ يهٛاَت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 أ اٌزشثٍخ ٚػٍُ اٌحشوخ ٔشبؽ ثذًٔ سٌبػً رشثٛي

 أ التدريب الرياضي التنافسي تدريب رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  605رقم  قرار
 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  المؤىمة بعنوان جامعة األغواط

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

والمتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المعّدل إنشاء جامعة األغواط،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  87وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط ،

كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  ، المتضّمن2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013مية جوي 28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  674وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط، 2014

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

نس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسا 2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،رياضي إدارة و تسيير"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

المتضمن إنشاء  بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع  -
 ،2014 ديسمبر 15تاريخ ب 1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 
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بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2 سطيف
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
بعنوان جامعة  ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة :3المادة 

 :األغواط، بموجب
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  87القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤرخ في  674القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة األغواط، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌاألغٕاط بؼُٕاٌ خايؼت  ُاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكٕٚ : يهحك

 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 أ اٌزشثٍخ ٚػٍُ اٌحشوخ ٔشبؽ ثذًٔ سٌبػً رشثٛي

 أ ٌشٌبػٍخا رغٍٍش اٌّٛاسد اٌجششٌخ ٚإٌّشآد  اداسح ٚرغٍٍش سٌبػً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  606رقم  قرار

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  بعنوان جامعة مستغانم المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4 الموافق 1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419عام ربيع األّول  13المؤّرخ في  220-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،جامعة مستغانم، المعّدل والمتّمم
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

لسنة المفتوحة بعنوان ا األكاديمية و المينية الميسانسالمتضّمن تسوية شيادات  2007جوان20المؤرخ في  92بمقتضى القرار رقم  -
 ، 2005-2004 الجامعية

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

ن والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدا2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان ي يحدد الذ 2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيفية" فرع ""عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياض

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

ة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد 2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،ياضيتدريب ر "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة مات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوين

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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بعنوان جامعة  ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة :3المادة 
 :مستغانم، بموجب

 .2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مستغانم، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌيغخغاَى بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 أ إٌشبؽ اٌجذًٔ اٌشٌبػً ٚاإلػبلخ ٔشبؽ ثذًٔ سٌبػً ِىٍف
 أ اٌزشثٍخ ٚػٍُ اٌحشوخ ٔشبؽ ثذًٔ سٌبػً رشثٛي

 أ اٌزذسٌت اٌشٌبػً اٌزٕبفغً رذسٌت سٌبػً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  607رقم قرار 

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  بعنوان جامعة المسيمة المؤىمة
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999سنة أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
    ،إنشاء جامعة المسيمة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13ضى المرسوم التنفيذي رقم وبمقت -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  168وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة، 2010

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  518وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة، 2012

نيل ، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات ل2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل
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"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

ادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شي 2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،اتصال رياضي إعالم و"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03ميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في ال

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  بناءا عمى محضر -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 يأتي: ما يقرر

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 :المسيمة، بموجب

 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  168القرار رقم  -
 .سبتمبر 04المؤّرخ في  518القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المسيمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  العالي والبحث العممي.ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فٙ يٛذاٌانًغٛهت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

النشاطات عموم وتقنيات 
 البدنية والرياضية

 أ إٌشبؽ اٌجذًٔ اٌشٌبػً ٚاإلػبلخ ٔشبؽ ثذًٔ سٌبػً ِىٍف
 أ اٌزشثٍخ ٚػٍُ اٌحشوخ ٔشبؽ ثذًٔ سٌبػً رشثٛي

 أ رغٍٍش اٌّٛاسد اٌجششٌخ ٚإٌّشآد اٌشٌبػٍخ اداسح ٚرغٍٍش سٌبػً
 أ اٌزذسٌت اٌشٌبػً اٌزٕبفغً رذسٌت سٌبػً

 أ اإلػالَ ٚاالرظبي اٌشٌبػً اٌزشثٛي اػالَ ٚارظبي سٌبػً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  608رقم  قرار

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن  2001سنة  يوليو 23الموافق  1422مادى األولى عام ج 2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،إنشاء جامعة ورقمة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة ا

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009عية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجام 2009جويمية  01المؤّرخ في  140وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، المعّدل، 2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014ويمية ج 15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيفلبدنية والرياضية" فرع ""عموم وتقنيات النشاطات ا

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

ة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد 2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،ياضيتدريب ر "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة مات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوين

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، في ميدان "عموم وتقنيات  :المادة األولى
  النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
بعنوان جامعة ورقمة،  ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة :3المادة 

 :بموجب
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  140القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ورقمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذأٌسلهت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ اٌزشثٍخ ٚػٍُ اٌحشوخ ٔشبؽ ثذًٔ سٌبػً رشثٛي عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  609رقم  رارق

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  بعنوان جامعة أم البواقي المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء جامعة أم  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،البواقي

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13قم وبمقتضى المرسوم التنفيذي ر  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  99وبمقتضى القرار رقم  -
 ّدل،بجامعة أم البواقي ، المع

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  521وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي ، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494تضى القرار رقم بمق -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

ات البدنية "عموم وتقنيات النشاطمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608رقم بمقتضى القرار  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

ة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد 2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،ياضيتدريب ر "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة مات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوين

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 قاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم ال :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان جامعة أم  :3المادة 
 :البواقي، بموجب

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  99القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  521القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أم البواقي، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  حث العممي.ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بؼُٕاٌ خايؼت أو انبٕالٙ فٙ يٛذاٌ يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 أ اٌزشثٍخ ٚػٍُ اٌحشوخ ٔشبؽ ثذًٔ سٌبػً رشثٛي

 أ اٌزذسٌت اٌشٌبػً اٌزٕبفغً رذسٌت سٌبػً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  610رقم  قرار

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  2سطيفبعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

، المتضّمن إنشاء 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤّرخ في  404-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،2جامعة سطيف 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام ربيع  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26في  المؤرخ 75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،والرياضية"، المعّدل"عموم وتقنيات النشاطات البدنية 
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 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  684وبمقتضى القرار رقم  -
 ،2بجامعة سطيف  2014

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،كيفنشاط بدني ورياضي م"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

ميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التع 2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي ة والرياضية" فرع ""عموم وتقنيات النشاطات البدني

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

غوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيدا  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

" المتضمن إعداد مرجع بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة ممع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، 

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 2 سطيفييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : المادة األولى
  لممحق ىذا القرار.وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا 

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 

لمتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية ا
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 :، بموجب2 سطيف
 .2013سبتمبر 24المؤرخ في  684القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2 سطيفم والتكوين العاليين ومدير جامعة يكمف المدير العام لمتعمي :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فٙ يٛذاٌ 2عطٛفبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 أ اٌزشثٍخ ٚػٍُ اٌحشوخ ٔشبؽ ثذًٔ سٌبػً رشثٛي

 أ اٌزذسٌت اٌشٌبػً اٌزٕبفغً سٌبػًرذسٌت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  611رقم  رارق

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان سوق أىراس بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ ال 245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 سوق أىراس،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  103وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس، 2009

 – 2010لمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ا 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  269وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس،  2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  538وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سوق أىراس، 2012

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75القرار رقم  بمقتضى -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،لنشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل"عموم وتقنيات ا

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضيالبدنية والرياضية" فرع ""عموم وتقنيات النشاطات 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

ادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شي 2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  بناء -
 ،2014ديسمبر  04و 03تاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس ب

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

يدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لم -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم سوق أىراسييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 اعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم الق :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

سوق ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 :، بموجبأىراس
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  103القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  269القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  538القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سوق أىراسيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ عٕق أْشاطبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية

 أ اٌزشثٍخ ٚػٍُ اٌحشوخ ٔشبؽ ثذًٔ سٌبػً رشثٛي
 أ رغٍٍش اٌّٛاسد اٌجششٌخ ٚإٌّشآد اٌشٌبػٍخ اداسح ٚرغٍٍش سٌبػً

 أ اٌزذسٌت اٌشٌبػً اٌزٕبفغً رذسٌت سٌبػً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  612رقم  قرار
 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان  بعنوان جامعة تبسة المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،تبسة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام ربيع األّول  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،المعّدل"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، 

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  689وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تبسة ، 2014

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانس" لنيل شيادة والرياضية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

ة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد 2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،ياضيتدريب ر "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

ت البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطا -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
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 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، في ميدان "عموم وتقنيات  :المادة األولى

  النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

فرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف ال
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان جامعة تبسة،  :3المادة 
 :بموجب
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  689القرار رقم  -

 .2016-2015ا القرار ابتداء  من السنة الجامعية يسري مفعول ىذ :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تبسة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ حبغتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ اٌزذسٌت اٌشٌبػً اٌزٕبفغً رذسٌت سٌبػً عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة، 2015أوت  05مؤّرخ في  613رقم  قرار

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان جيا وىران لمعموم والتكنولو بعنوان جامعة 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  212-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،
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، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،ل"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعدّ 

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،سيير رياضيإدارة و ت"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

مج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنا 2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضيات البدنية والرياضية" فرع ""عموم وتقنيات النشاط

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع بناء عمى محضر  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية  -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

، في وىران لمعموم والتكنولوجياييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 طبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في ت :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

دات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوح
 المؤسسة الجامعية المعنية.

وىران ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 :، بموجبلمعموم والتكنولوجيا

 .2005أكتوبر  20في المؤرخ  116المقرر رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق وىران لمعموم والتكنولوجيايكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  والبحث العممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العاليسىذا القرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فٙ يٛذاٌ ْٔشاٌ نهؼهٕو ٔانخكُٕنٕخٛابؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 انبذَٛت ٔانشٚاظٛت""ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث 

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان
عموم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 أ اٌزشثٍخ ٚػٍُ اٌحشوخ ٔشبؽ ثذًٔ سٌبػً رشثٛي

 أ اٌزذسٌت اٌشٌبػً اٌزٕبفغً رذسٌت سٌبػً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة، 2015أوت  05مؤّرخ في  614رقم  قرار 

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"في ميدان لمبيض مركز جامعي البعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء  2010سنة  سبتمبر 9الموافق  1431رمضان عام  30مؤّرخ في ال 204-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 بالبيض،مركز جامعي 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13مرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ال -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 ميسانس والماستر،شيادتي ال

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  696وبمقتضى القرار رقم  -
 البيض،بالمركز الجامعي  2014

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان يحدد الذي  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

ادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شي 2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،اتصال رياضي إعالم و"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "
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عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  بناء -
 ،2014ديسمبر  04و 03ميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في ال

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة بناء عمى محضر  -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان لمبيضجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قب :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجرا
 المؤسسة الجامعية المعنية.

مركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 :، بموجببالبيضجامعي 
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  696القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار بالبيضجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

  لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر في النشرة الرسمية سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ بانبٛطدايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك

 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ اٌزذسٌت اٌشٌبػً اٌزٕبفغً رذسٌت سٌبػً وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةعموم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة، 2015أوت  05مؤّرخ في  615رقم  قرار

 "دنية والرياضيةعموم وتقنيات النشاطات الب"في ميدان  تيسمسيمتلبعنوان المركز الجامعي 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة،
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المتضّمن إّنشاء مركز  2008سنة  يوليو 9الموافق  1429رجب عام  6المؤّرخ في  203-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعي بتيسمسيمت، 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتنظيميا وسيرىا، وتشكيمتيا

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  494بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المعّدل

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  270وبمقتضى القرار رقم  -
 تيسمسيمت ،بالمركز الجامعي  2011

"عموم وتقنيات النشاطات البدنية مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  499بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانسوالرياضية" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  607القرار رقم بمقتضى  -
 "،نشاط بدني ورياضي مكيف"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

لثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ا 2014جويمية  24المؤرخ في  608بمقتضى القرار رقم  -
 "،إدارة و تسيير رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  609بمقتضى القرار رقم  -
 "،إعالم و اتصال رياضي" فرع ""عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  643بمقتضى القرار رقم  -
 "،نشاط بدني رياضي تربوي "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  644بمقتضى القرار رقم  -
 "،تدريب رياضي"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "

بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03ختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع اال

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" المتضمن إعداد مرجع  -
 ،2014 ديسمبر 15بتاريخ  1تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المتضمن دراسة مطابقة  -
ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس 11و 10بتاريخ  2سطيف 
 ما يأتي: يقرر

تيسمسيمت ، في لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :األولى المادة
  ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

مركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 :جامعي بتيسمسيمت، بموجب

 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  270القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
جامعي بتيسمسيمت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

  ة لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر في النشرة الرسميسالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دايؼٙ بخٛغًغٛهج فٙ يٛذاٌانًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت : يهحك
 "ػهٕو ٔحمُٛاث انُشاطاث انبذَٛت ٔانشٚاظٛت"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 أ اٌزشثٍخ ٚػٍُ اٌحشوخ ٔشبؽ ثذًٔ سٌبػً رشثٛي

 أ اٌزذسٌت اٌشٌبػً اٌزٕبفغً رذسٌت سٌبػً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التكويناتيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  616رقم  قرار
 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  بعنوان جامعة أدرار في الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422 جمادى الثانية عام 30المؤّرخ في  269-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 أدرار، المعّدل،  إنشاء جامعة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  499وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة  أدرار  ، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»
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 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  649وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة  أدرار  ، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وية، المتضّمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجي -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أدرار، في ميدان "آداب ولغات  :المادة األولى
  أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشتر  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

بيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق ال
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة أدرار، بموجب :3المادة 
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  499قرار رقم ال -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  649قرار رقم ال -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أدرار، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " بؼُٕاٌ خايؼت أدساس يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ انجميزيةلغة  لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  617رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  2الجزائربعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

لتوجييي المتضّمن القانون ا 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء  2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عام  03المؤّرخ في  340-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة بوزريعة،

المتضّمن تغيير تسمية  2010يوليو سنة  14الموافق  1431شعبان عام  2في  المؤّرخ 184-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة بوزريعة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07ّرخ في المؤ  276وبمقتضى القرار رقم  -
 ،2بجامعة الجزائر 2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ،2بجامعة الجزائر 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712رقم وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 رىا،وتشكيمتيا وتنظيميا وسي

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر 01المؤّرخ في  241وبمقتضى القرار رقم  -
 2بجامعة الجزائر 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «ات أجنبيةآداب ولغ»

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  651وبمقتضى القرار رقم  -
 ،2بجامعة الجزائر 2014

لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية "  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "آداب 2الجزائر ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : مادة األولىال
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
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الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجب2الجزائر ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  276القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  500القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  241القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  651القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2الجزائر يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " 2اندضائشبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 آداب ولغات أجنبية

 أ ٌغخ أٌّبٍٔخ ٌغخ أٌّبٍٔخ
 أ اعجبٍٔخٌغخ  ٌغخ اعجبٍٔخ
 أ ٌغخ اٌطبٌٍخ ٌغخ اٌطبٌٍخ
 أ ٌغخ سٚعٍخ ٌغخ سٚعٍخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكويناتيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  618رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  بعنوان جامعة عنابة في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،وسيرىا عنابة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  181وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ، 2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،
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المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  653وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ريقر 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، في ميدان "آداب ولغات  :المادة األولى
  أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :موجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، ب :3المادة 

 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  181القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  653القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " ػُابتبؼُٕاٌ خايؼت  اث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚ يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 آداب ولغات أجنبية
 أ ٌغخ أدٍٍضٌخ  ٌغخ أدٍٍضٌخ 
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ
 أ ٌغخ اٌطبٌٍخ ٌغخ اٌطبٌٍخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التكويناتيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في   619رقم   قرار
 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  2بعنوان جامعة باتنة في الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن إّنشاء  2015سنة  يوليو 11الموافق  1436م رمضان عا 24في المؤّرخ  180-15وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،2جامعة باتنة 

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  503وبمقتضى القرار رقم  -
 المعدل  بجامعة باتنة، 2012

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةن المتضمّ  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  273وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ، المعّدل، 2006 – 2005مسنة الجامعية يد " ل" نظام جد ميسانسلنيل شيادة ال

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عم -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "آداب 2 ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة :المادة األولى
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
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يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :موجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة باتنة، ب :3المادة 
 ، المعّدل،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  273القرار رقم  -
 ، المعّدل.2011 سبتمبر 04المؤّرخ في  503القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2 عميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنةيكمف المدير العام لمت :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " 2باحُتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغخ أدٍٍضٌخ  ٌغخ أدٍٍضٌخ  آداب ولغات أجنبية
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  620رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  بعنوان جامعة بجاية الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

ون التوجييي المتضّمن القان 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،جامعة بجاية، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13يذي رقم وبمقتضى المرسوم التنف -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان المتضّمن تسوية شيادات الميسانس األكاديمية و المينية  2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  وبمقتضى -
 2005-2004 السنة الجامعية

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية تأىيل ليسانس المتضّمن  2007جوان  20المؤّرخ في  125القرار رقم وبمقتضى  -
 معدل،  بجامعة بجاية، 2007-2006 الجامعية

-2007 نة الجامعيةالمفتوحة بعنوان الس أكاديمية تأىيل ليسانسالمتضّمن  2008أوت  07المؤّرخ في  175وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2008
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المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

وطنية لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية ال 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  الذي يحدد 2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

نبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أج -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، في ميدان "آداب ولغات  :المادة األولى
  أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ، المعّدل،2007جوان  20المؤّرخ في  125القرار رقم  -
 .2008أوت  07المؤّرخ في  175القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بجاية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " بداٚتبؼُٕاٌ خايؼت  اث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚ يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغخ أدٍٍضٌخ  ٌغخ أدٍٍضٌخ  آداب ولغات أجنبية
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كوينات فييتضمن مطابقة الت، 2015أوت  05مؤّرخ في  621 رقم قرار
 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  بعنوان جامعة بسكرة الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ل والمتّمم، جامعة بسكرة، المعدّ 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30لموافق ا 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةأكاديمية و مينية تأىيل ليسانس المتضّمن  2008أوت  07المؤّرخ في  147وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بسكرة، المتّمم، 2007-2008

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04ي المؤّرخ ف 506وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بسكرة، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  246القرار رقم  وبمقتضى -
 بجامعة بسكرة، 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500ار رقم وبمقتضى القر  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ة الماستر،الميسانس وشياد

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  وبمقتضى -
 ،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

ألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع ل -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسعة المنعقد بجام

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة، في ميدان "آداب ولغات  :المادة األولى
  أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :موجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة، ب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 المتّمم، ،2008أوت  07المؤّرخ في  147القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  506القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  246القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بسكرة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " بغكشةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغخ أدٍٍضٌخ  ٌغخ أدٍٍضٌخ  آداب ولغات أجنبية
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  622رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان برج بوعريريج بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19افق المو  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

إنشاء جامعة المتضّمن  2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عام  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 برج بوعريريج،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤّرخ في  169وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة برج بوعريريج 2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712لقرار رقم وبمقتضى ا -
 شيادتي الميسانس والماستر،
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المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتنظيميا وسيرىا،وتشكيمتيا 

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

ة " لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبي 2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

حضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى م -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

ميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات ال -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

"آداب ، في ميدان برج بوعريريجييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

لة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحا
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجببرج بوعريريجدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس مي :3المادة 

 .2009جويمية  1المؤّرخ في  169القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار بوعريريجبرج يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " بشج بٕػشٚشٚحبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ ولغات أجنبيةآداب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  623رقم  قرار

 "أجنبيةآداب ولغات "في ميدان البويرة بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم ثّمزؼى  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14في  المؤّرخ 241-12فيذي رقم وبمقتضى المرسوم التن -
 البويرة،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  529رقم ار وبمقتضى القر  -
 بالمركز الجامعي بالبويرة، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 والماستر،شيادتي الميسانس 

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  661القرار رقم  وبمقتضى -
 بجامعة البويرة، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ة، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوي -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "آداب البويرةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : األولى المادة
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2 المادة
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بموجب ،البويرةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3 المادة

 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ قي  529القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  661القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 المادة
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، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي البويرةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5 المادة
  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. .س

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " انبٕٚشةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 طبٛؼت انخخصص انفشع انًٛذاٌ

 آداة ٌٚغبد أخٕجٍخ
 أ ٌغخ أدٍٍضٌخ ٌغخ أدٍٍضٌخ

 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة التكوينات فييتضمن مطابق، 2015أوت  05مؤّرخ في  624رقم   قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  بعنوان جامعة بومرداس الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء جامعة   1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عام  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،لمعّدل والمتّممبومرداس، ا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  128وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس 2007-2006 الجامعية

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01ّرخ في المؤ  158وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، المعدل، 2010

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  275وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، 2011

-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  249رقم وبمقتضى القرار  -
 بجامعة بومرداس، 2013

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75قتضى القرار رقم وبم -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «ت أجنبيةآداب ولغا»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،
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لجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات ا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ريقر 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس، في ميدان "آداب  :األولى المادة
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2 المادة
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس :3 المادة

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  128القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009جويمية  1المؤّرخ في  158القرار رقم  -
 المعّدل، ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  275القرار رقم  -
 .2012 أكتوبر 1المؤّرخ في  249القرار رقم  -

 .2016-2015 يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية :4 المادة
جامعة بومرداس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت بٕيشداط فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لغة انجميزية  لغة انجميزية  آداب ولغات أجنبية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  625رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  بعنوان جامعة الشمف الميسانس المؤىمة
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001يوليو سنة  23 الموافق 1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،إنشاء جامعة الشمف، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13فيذي رقم وبمقتضى المرسوم التن -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  329وبمقتضى القرار رقم  -
 معدل،ال بجامعة الشمف، 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 تشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،و 

-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  250وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة شمف، 2013

ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس 2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

لدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء ا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  اسبومردالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015ان جو 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، في ميدان "آداب  :المادة األولى
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، بموجب :3المادة 
 المعّدل،،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  329القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1مؤّرخ في ال 250القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
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يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الشمف، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 
  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " انشهفبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغخ أدٍٍضٌخ  ٌغخ أدٍٍضٌخ  آداب ولغات أجنبية
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في   626رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  1قسنطينةبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتعمق بتنظيم  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  24المؤّرخ في  213-84المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -
 امعة قسنطينة وسيرىا، المعّدل والمتّمم،ج

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75 وبمقتضى القرار رقم -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

جامعة قسنطينة إلي جامعة بعنوان  مؤىمةليسانس ال إلحاق المتضّمن 2013ماي  06المؤّرخ في  314وبمقتضى القرار رقم -
 ،1قسنطينة 

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 تر،الميسانس وشيادة الماس

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ة لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطني -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسمعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجا

 .2015جوان 
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 ما يأتي: يقرر
، في ميدان "آداب 1قسنطينة ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : المادة األولى

  القرار.ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا 
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجب1قسنطينة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 .2013ماي  06المؤّرخ في  314القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1قسنطينة ومدير جامعة يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " 1لغُطُٛتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغخ أدٍٍضٌخ  ٌغخ أدٍٍضٌخ  آداب ولغات أجنبية
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في   627رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان الوادي بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ 243-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الوادي،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ّول عام ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 93وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالوادي 

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  1في المؤّرخ  171وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالوادي، 2010
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المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75لقرار رقم وبمقتضى ا -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «يةآداب ولغات أجنب»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "آداب الواديييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : المادة األولى
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 رك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشت :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

لبيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق ا
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبالواديُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3 المادة
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  93القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  171القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 المادة
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي الوادييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5 المادة

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " انٕاد٘بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغخ أدٍٍضٌخ  ٌغخ أدٍٍضٌخ  آداب ولغات أجنبية
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  628رقم  قرار
 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان غرداية بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15رقم وبمقتضى المرسوم الرئاسي  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر 

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14في  المؤّرخ 248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 غرداية،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يم العالي والبحث العممي،وزير التعم

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  173وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي غرداية، 2010

ي طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو ف 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012س المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسان 2012أكتوبر  01المؤّرخ في  255وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة غرداية، 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة الذي  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03باس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمع

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "آداب غردايةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :األولى مادةال
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2 المادة
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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داغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البي
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبغردايةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3 المادة
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  173القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  255القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 المادة
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي غردايةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5 المادة

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت "غشداٚت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ فشٔغٍخٌغخ  ٌغخ فشٔغٍخ آداب ولغات أجنبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  629رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان قالمة بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  273-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،إنشاء جامعة قالمة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت   07المؤّرخ في  182وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة قالمة،   2008 –

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  162وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة قالمة  ، 2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 انس والماستر،شيادتي الميس

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس 2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»
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الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

لدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء ا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  اسبومردالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015ان جو 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة، في ميدان "آداب ولغات  :األولى المادة
  أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2 المادة
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :موجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة قالمة، ب :3 المادة

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  182القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  162القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 المادة
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قالمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5 المادة

  في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت "لانًت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغخ أدٍٍضٌخ ٌغخ أدٍٍضٌخ آداب ولغات أجنبية
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  630رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان جيجل بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ، العالي والبحث العمميإن وزير التعميم 

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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المتضّمن تعيين ، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2003يوليو سنة   22الموافق  1424جمادى األولى عام  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،إنشاء جامعة جيجل، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19ق المواف 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية ومينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  151وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل، 2008 – 2007

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 86 وبمقتضى القرار رقم  -
 معة جيجل،بجا

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

يا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد ميام 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

ب ولغات أجنبية " لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آدا 2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

قة تكوينات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطاب -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، في ميدان "آداب  : األولى المادة
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2 المادة
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، بموجب :3 المادة

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  151القرار رقم  -
 .2009ماي  06المؤّرخ في  86القرار رقم  -
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4 المادة
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة جيجل، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5 المادة

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت "خٛدم بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغخ أدٍٍضٌخ ٌغخ أدٍٍضٌخ آداب ولغات أجنبية
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  631رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان خميس مميانة بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لي،لمتعميم العا

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ 247-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 خميس مميانة،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  1المؤّرخ في  174وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بخميس مميانة ، بالمركز 2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03في  المؤّرخ 712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500قرار رقم وبمقتضى ال -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ادة الماستر،الميسانس وشي

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوج -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 
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وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤ 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان خميس مميانةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : األولى المادة
  ىذا القرار. "آداب ولغات أجنبية"، طبقا لممحق

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

صل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتح
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبخميس مميانةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 .2009جويمية  1المؤّرخ في  174القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار خميس مميانةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " خًٛظ يهٛاَتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ آداب ولغات أجنبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  632رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان خنشمة بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
ن نظام المتضمّ  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ 246-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،خنشمة
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األّول عام 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  179وبمقتضى القرار رقم  -

 الجامعي بخنشمة، بالمركز 2008 – 2007الجامعية 
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 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  534وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75القرار رقم  وبمقتضى -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «نبيةآداب ولغات أج»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة، في ميدان "آداب ولغات  :المادة األولى
  أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2 المادة
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :موجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة، ب :3المادة 

 .،2008أوت  07المؤّرخ في  179القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  534القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة خنشمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت "خُشهت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ٌغخ أدٍٍضٌخ ٌغخ أدٍٍضٌخ آداب ولغات أجنبية
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  633رقم  قرار
 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان األغواط بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،إنشاء جامعة األغواط، المعّدل

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  164وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط ، 2010

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  514م وبمقتضى القرار رق -
 بجامعة األغواط ، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75مقتضى القرار رقم وب -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «ات أجنبيةآداب ولغ»

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  674وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط، 2014

نيل شيادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " ل 2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، في ميدان "آداب  : األولى مادةال
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
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يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :بموجب ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، :3المادة 
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  164القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  514القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  674القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
اليين ومدير جامعة األغواط، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين الع :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت "األغٕاط بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ آداب ولغات أجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكوينات في يتضمن، 2015أوت  05مؤّرخ في  634رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان معسكر بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم، المعّدل لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ الدراسات لمحصول

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،معسكر

المحدد صالحيات  2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤّرخ في  108وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر.

 2012-2011مفتوحة بعنوان السنة الجامعيةتأىيل الميسانس الالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤّرخ في 515وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر.

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،
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المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  261وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر. 2013

ذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان ال 2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

تضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" الم -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة  المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر، في ميدان "آداب  :المادة األولى
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :موجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة معسكر، ب :3المادة 

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  108القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  515القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  261القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ومدير جامعة معسكر، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت "يؼغكش بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ أدٍٍضٌخٌغخ  أدٍٍضٌخٌغخ  آداب ولغات أجنبية

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  635رقم  قرار
 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان المدية بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم ثّمزؼى اٌمبْٔٛ  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المدية

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ّول عام ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  118وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بالمدية، بالمركز2007 – 2006

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712رقم  وبمقتضى القرار -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 يرىا،وتشكيمتيا وتنظيميا وس

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  676وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المدية ، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ت الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: ريقر 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المدية، في ميدان "آداب ولغات  :المادة األولى
  أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  394

 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة المدية،  :3المادة 
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  118القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  676القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ىذا القرار الذي  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المدية، كّل فيما يخصو بتطبيق :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انًذٚتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " 

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 أ أدٍٍضٌخٌغخ  أدٍٍضٌخٌغخ  آداب ولغات أجنبية
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  636رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان مستغانم بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم ثّمزؼى  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  220-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،جامعة مستغانم، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األّول عام ر  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2008-2007 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2008أوت  07المؤّرخ في  168وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم.

 2009-2008تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي06المؤّرخ في  98وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم، المعدل

-2011تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  281وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم. 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03في  المؤّرخ 712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  395

 

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  263قرار رقم الوبمقتضى  -
 بجامعة مستغانم. 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ّدل، ، المع«آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمّ  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، في ميدان "آداب  :األولى مادةال
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، بموجب :3المادة 

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  168القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  98القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  281القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  263القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مستغانم، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت "يغخغاَى بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 آداب ولغات أجنبية
 أ أدٍٍضٌخٌغخ  أدٍٍضٌخٌغخ 

 أ ٌغخ اعجبٍٔخ ٌغخ اعجبٍٔخ
 أ فشٔغٍخٌغخ  ٌغخ فشٔغٍخ

ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ـــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  637رقم  قرار
 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان المسيمة بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

، المتضّمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15رقم وبمقتضى المرسوم الرئاسي  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
    ،المتضّمن إنشاء جامعة المسيمة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08مقتضى المرسوم التنفيذي رقم وب -
 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد  2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  168وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة  ، 2010 – 2009

ت التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات المتضّمن كيفيا 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس  2013 جويمية 28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»ميدان 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

اع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، وبناءا عمى محضر اجتم -
 ،2014ديسمبر  04و 03المتضّمن إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجن -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات  -
يداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة الب

 .2015جوان  14بتاريخ  بومرداس
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة، في ميدان "آداب  :المادة األولى
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
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الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :بموجب ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة، :3المادة 
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  168القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المسيمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر في النشرة الرسمية س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت "انًغٛهت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ أدٍٍضٌخٌغخ  أدٍٍضٌخٌغخ  آداب ولغات أجنبية
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٌغخ فشٔغٍخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بقة التكوينات فييتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  638رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  2وىرانبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن  2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435عام  ةذي القعد 27المؤّرخ في  261-14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،2وىران إنشاء جامعة 

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

ضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا المت 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03لميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في ا
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وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

اغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيد -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "آداب 2وىران ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :األولى المادة
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ة لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجي

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب2وىران ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  99القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  160القرار رقم  -
 ،2009ماي  06لمؤّرخ في ا 102القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  265القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  679القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2وىران يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " 2ْٔشاٌبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 آداب ولغات أجنبية

 أ لغة ألمانية لغة ألمانية
 أ لغة انجميزية لغة انجميزية
 أ لغة اسبانية لغة اسبانية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية
 أ لغة روسية لغة روسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  639رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان ورقمة بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436 رجب عام 25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سنة  يوليو 23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،إنشاء جامعة ورقمة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17ّرخ في المؤ  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لعالي والبحث العممي،وزير التعميم ا

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  100وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، 2009

لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012ن السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوا 2012أكتوبر  01المؤّرخ في  266وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة، المعّدل، 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

 – 2013ل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىي 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  680وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية ال -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ت الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصا -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، في ميدان "آداب ولغات  :المادة األولى
  أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :وجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، بم :3المادة 

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  100القرار رقم  -
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 المعّدل، ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  266القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  680القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
العاليين ومدير جامعة ورقمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت "ٔسلهت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لغة انجميزية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  640رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان أم البواقي بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم   -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء جامعة أم  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،البواقي

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  99وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي ، المعّدل،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  141 وبمقتضى القرار رقم -
 بجامعة أم البواقي،  2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «لغات أجنبيةآداب و »

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،
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ت الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015انفي ج 11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي، في ميدان "آداب  :المادة األولى
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :قي، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة أم البوا :3المادة 

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  99القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  141القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أم البواقي، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " أو انبٕالٙبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لغة انجميزية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  641رقم  قرار
 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان العموم اإلسالمية "األمير عبد القادر" بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء جامعة العموم اإلسالمية "األمير عبد  1984أوت سنة  4في المؤّرخ  182-84وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 القادر"، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة ا
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

دراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري ال 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

ي المشترك لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم القاعد 2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

 – 2013الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  تسوية المتضّمن 2015جويمية  01المؤّرخ في  308وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة العموم اإلسالمية ألمير عبد القادر، 2014

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03قد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنع

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

العموم اإلسالمية "األمير عبد ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  ، في ميدان "آداب ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.القادر"

 م القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعمي :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم
 المؤسسة الجامعية المعنية.

العموم اإلسالمية "األمير ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 :، بموجبعبد القادر"

 .2015جويمية  01المؤّرخ في  308القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4ادة الم

، كّل فيما يخصو العموم اإلسالمية "األمير عبد القادر"يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 
  العممي.ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث سبتطبيق ىذا القرار الذي 

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انؼهٕو اإلعاليٛت األيٛش ػبذ انمادسبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رشوٍخلغة  رشوٍخلغة  آداب ولغات أجنبية

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  642رقم  قرار
 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  2سطيفبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

ن نظام المتضمّ  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

، المتضّمن إنشاء 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤّرخ في  404-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،2جامعة سطيف 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام  ربيع األّول 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 ، 2جامعة سطيف بعنوان  مؤىمةليسانس  إلحاقالمتضّمن  2013ماي  06المؤّرخ في  322وبمقتضى القرار رقم  -
التدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم و  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان الذي  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
مجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء ال -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
ن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضمّ  -

 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 
وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -

 14بتاريخ  بومرداسوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية ال
 .2015جوان 

 ما يأتي: يقرر
، في ميدان "آداب 2 سطيفييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :بموجب، 2 سطيفُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
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 .2013ماي  06المؤّرخ في  322القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2 سطيفيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر في النشرة الرسمية س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " 2عطٛفبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لغة فرنسية لغة فرنسية آداب ولغات أجنبية
 أ لغة انجميزية لغة انجميزية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  643رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان سيدي بمعباس بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 الحكومة، المعّدل،أعضاء 

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة سيدي بمعباس، المعّدل والمتّمم

ضّمن نظام المت 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي   06 المؤرخ في 71وبمقتضى القرار رقم  -
 سيدي بمعباس، 

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26ّرخ في المؤ  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤرخ في  271وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سيدي بمعباس، 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500رار رقم وبمقتضى الق -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 دة الماستر،الميسانس وشيا
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وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ة الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجي -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤس

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، في ميدان  :المادة األولى
  "آداب ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
مطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن ل

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
لتخصصات الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، بموجب :3المادة 

 المعّدل، ،2009ماي  06المؤّرخ في  71القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  271القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت "عٛذ٘ بهؼباط بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 آداب ولغات أجنبية
 أ لغة ألمانية لغة ألمانية
 أ لغة انجميزية لغة انجميزية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  644رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان  المؤىمةالميسانس 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم وبمقتضى المرسوم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  272-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
   ،إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  69وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة،

التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  وبناءا عمى محضر اجتماع -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ة" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبي -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداساغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيد

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة، في ميدان "آداب  :المادة األولى
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة،  :3المادة 

 .2009ماي  06المؤّرخ في  69القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سكيكدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر في النشرة الرسمية س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بؼُٕاٌ خايؼت عكٛكذة فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 أ لغة انجميزية لغة انجميزية أجنبيةآداب ولغات 
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  645رقم  قرار
 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  سوق أىراسبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08ى المرسوم التنفيذي رقم وبمقتض -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة ن إنشاء المتضمّ  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14 المؤّرخ 245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 سوق أىراس،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  يميةاألكاد ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  121وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس، 2007 – 2006الجامعية 

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498 وبمقتضى القرار رقم -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

لبيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة ا -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

 

، في ميدان "آداب سوق أىراسييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
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مبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمط
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

تخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية ل
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبسوق أىراسُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 .2007جوان  20المؤّرخ في  121القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سوق أىراسيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عٕق أْشاطبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لغة انجميزية لغة انجميزية أجنبيةآداب ولغات 
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  646رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"بعنوان جامعة تبسة في ميدان  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، يم العالي،لمتعم

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

نظام المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

 ،المتضّمن إنشاء جامعة تبسة 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المفتوحة والمينية  األكاديمية ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  مكرر 121وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بتبسة، 2007 – 2006بعنوان السنة الجامعية 
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712رار رقم وبمقتضى الق -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وسيرىا، وتشكيمتيا وتنظيميا
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  409

 

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  689وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تبسة ، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، في ميدان "آداب ولغات  : المادة األولى
  أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ن طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم م
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، بموجب :3المادة 
 ،2007جوان  20مكرر المؤّرخ في  121القرار رقم  -
 .2013مبر سبت 24المؤّرخ في  689القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تبسة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " حبغت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لغة انجميزية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  647رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  تممسانبعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، عميم العالي،لمت

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  ،جامعة تممسان، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18مؤّرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

-2006 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، المتضّمن 2007جوان  20المؤّرخ في  106وبمقتضى القرار رقم  -
 جامعة تممسان، 2007

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، المتضّمن 2009جويمية  01المؤّرخ في  150وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، 2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75لقرار رقم وبمقتضى ا -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ميسانس وشيادة الماستر،ال

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة م

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، في ميدان "آداب  :المادة األولى
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه  يمكن لمطمبة

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
صات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  106القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  150القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تممسان، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " حهًغاٌ بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لغة اسبانية لغة اسبانية آداب ولغات أجنبية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  648رقم  قرار
 "آداب ولغات أجنبية"عين تيموشنت في ميدان لجامعي المركز البعنوان  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إحداث  2008يوليو سنة  09ق المواف 1429رجب عام  06 المؤّرخ في 205-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،مركز جامعي بعين تيموشنت

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  527وبمقتضى القرار رقم  -
 تيموشنت، عينبالمركز الجامعي  2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

يا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد ميام 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  232وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2013

المشترك لشيادات ليسانس ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي 2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  695وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2014

لذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة ا 2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03بمعباس بتاريخ  مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
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 ما يأتي: يقرر
عين تيموشنت، في لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :مادة األولى ال

  ميدان "آداب ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم  :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ن طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم م
 المؤسسة الجامعية المعنية.

جامعي بعين تيموشنت، المركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 :بموجب
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  527القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  232القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  695القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
عين تيموشنت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؼٍٛ حًٕٛشُجندايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لغة انجميزية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  649رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"ميمة في ميدان لجامعي المركز البعنوان  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

ركز المتضّمن إنشاء م 2008سنة  يوليو 9الموافق  1429رجب عام  6المؤّرخ في  204-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعي بميمة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  176وبمقتضى القرار رقم  -
 ميمة، المعّدل،بالمركز الجامعي  2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03في المؤّرخ  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500رار رقم وبمقتضى الق -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 دة الماستر،الميسانس وشيا

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ة الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجي -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤس

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

ميمة، في ميدان لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  لممحق ىذا القرار."آداب ولغات أجنبية"، طبقا 

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :جامعي بميمة، بموجبالمركز اللمؤىمة بعنوان ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، ا :3المادة 

 .المعّدل ،2009جويمية  1المؤّرخ في  176القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ميمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؼٍٛ حًٕٛشُجندايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ لغة انجميزية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  650رقم  قرار
 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  لمنعامةجامعي المركز لابعنوان  الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15رقم وبمقتضى المرسوم الرئاسي  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر 

المتضّمن إنشاء  2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30مؤّرخ في 205-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ، مركز جامعي بالنعامة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

طنية لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الو  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  234وبمقتضى القرار رقم  -
 النعامة،بالمركز الجامعي  2013

رنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد ب 2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

لبيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان ا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

اد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعد -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسلمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

منعامة، في ميدان لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  "آداب ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :بالنعامة، بموجب جامعيالمركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  234القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
منعامة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

  في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشرسالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هُؼايتندايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لغة انجميزية لغة انجميزية ولغات أجنبيةآداب 
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  651رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  لغميزانجامعي المركز البعنوان  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم بمقتضى القانون  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء مركز  2008 يوليو سنة 9الموافق  1429رجب عام  06مؤّرخ في  206-08مقتضى المرسوم التنفيذي رقم وب -
 بغميزان،جامعي 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011فتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس الم 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  537وبمقتضى القرار رقم  -
 غميزان،بالمركز الجامعي  2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  المتضّمن 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15في  المؤّرخ 498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ  مرجع االختصاصات في الميسانس،
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وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان لغميزانجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  : المادة األولى
  "آداب ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجببغميزان جامعيالمركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 

 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  537القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لغميزانجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

  في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشرسالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نغهٛضاٌدايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ فرنسية لغة لغة فرنسية آداب ولغات أجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  652رقم  قرار

 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان  لتمنراستجامعي المركز البعنوان  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

لتوجييي المتضّمن القانون ا 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11في  المؤّرخ 301-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مركز جامعي بتمنراست،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

ل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لني 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012لسنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ا 2012أكتوبر  01المؤّرخ في  236وبمقتضى القرار رقم  -
 تمنراست،بالمركز الجامعي  2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

ة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة الذي يحدد مدون 2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03خ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاري

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" المتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" -
 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

تمنراست، في ميدان لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى 
  "آداب ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

اغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيد
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :مركز جامعي بتمنراست، بموجبالُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 .2012اكتوبر  1المؤّرخ في  236القرار رقم  -

 .2016-2015لسنة الجامعية يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من ا :4المادة 
تمنراست، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نخًُشاعجدايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " آداب ٔنغاث أخُبٛت "   

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية آداب ولغات أجنبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  653رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدان جامعة أدراربعنوان  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15الرئاسي رقم وبمقتضى المرسوم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن 2001سبتمبر سنة 18الموافق  1422جمادى الثانية عام 30المؤّرخ في  269-01بمقتضى المرسوم التنفيذي رقمو  -
 إنشاء جامعة أدرار، المعّدل، 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08رسوم التنفيذي رقم بمقتضى المو  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  499وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة  أدرار،2012

تدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم وال 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013ن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضمّ  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  649وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة  أدرار،2014

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15في المؤّرخ  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

نس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسا 2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03 مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

" عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
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 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أدرار، في ميدان "عموم  :المادة األولى

 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المش: 2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة أدرار،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  499قرار رقم ال -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  649قرار رقم ال -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية : 4 المادة
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أدرار، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5 المادة

  في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت أدساس يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ إدارة مالية     عموم التسيير
 أ اقتصاد نقدي وبنكي اقتصاديةعموم 

 أ محاسبة ومالية   عموم مالية ومحاسبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  654رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدان 3الجزائربعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19فق الموا 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء  2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عام  03المؤّرخ في  341-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إبراىيم،جامعة دالي 
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المتضّمن تغيير تسمية  2010 ةيوليو سن 14الموافق  1431شعبان عام  2المؤّرخ في  185-10رقم  وبمقتضى المرسوم التنفيذي -
 ،جامعة دالي إبراىيم

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر 07المؤّرخ في  292قتضى القرار رقم وبم -
 ،3بجامعة الجزائر 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر 24المؤّرخ في  652مقتضى القرار رقم وب -
 ،3بجامعة الجزائر 2014

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

مسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم ل 2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

ية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر 11و 10اريخ بت عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
جاية بميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 3الجزائر ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :األولى المادة
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة : 2 المادة
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

من طرف  الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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الجزائر ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3 المادة
 :، بموجب3

 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  292رقم القرار  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  652القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية : 4 المادة
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 3الجزائر يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5 المادة

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3اندضائشبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية

 عموم التسيير

 أ إدارة األعمال 
 أ إدارة الميزانية 

 أ إدارة الموارد البشرية
 أ إدارة مالية    

 عموم اقتصادية
 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات

 أ اقتصاد نقدي وبنكي
 أ اقتصاد كمي 

 عموم مالية ومحاسبة

 أ محاسبة ومراجعة
 أ محاسبة ومالية  
 أ محاسبة وجباية
 أ مالية المؤسسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  655رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانعنابة بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15المرسوم الرئاسي رقم وبمقتضى  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم  وبمقتضى -
 المعّدل والمتّمم، ،وسيرىا عنابة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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المحدد صالحيات  2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديد" ل

 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت   07مؤّرخ في ال 174وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة 2008 –

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  76وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ،2009

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  181وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ، 2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  331وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ، 2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  502وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 نس والماستر،شيادتي الميسا

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  653وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ، 2014

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

نة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمس 2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 عموم اقتصادية "، تسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر 11 و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

سيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والت -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
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 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، في ميدان "عموم  :المادة األولى

 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المش: 2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة عنابة،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  174القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  76القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  181القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  331القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  502القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  653القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية : 4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ػُابتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية
 أ تسويق الخدمات

 عموم التسيير
 أ إدارة األعمال 
 أ إدارة الميزانية 

 أ إدارة مالية    

 عموم اقتصادية
 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات
 أ اقتصاد دولي    
 أ اقتصاد نقدي وبنكي

 عموم مالية ومحاسبة
 أ محاسبة ومراجعة
 أ مالية المؤسسة

 أ مالية البنوك والتأمينات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  656رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدان 1باتنةبعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،والبحث العمميإن وزير التعميم العالي 

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

تعيين ، المتضّمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء  1989سنة  غشت 1الموافق  1409ذي الحجة  عام  29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة باتنة المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، يعدل المرسوم 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضان عام  24 المؤّرخ في 181-15وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضّمن إنشاء جامعة باتنة، 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  136-89التنفيذي رقم 

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ، المعدل،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديد" ل

 المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةأكاديمية و مينية تأىيل ليسانس المتضّمن  2008أوت  07المؤّرخ في  158وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، 2007-2008

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤّرخ في  153وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، 2010

 المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2013 السنة الجامعيةتأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان المتضّمن  2013سبتمبر 24المؤّرخ في  654وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، المعدل، 2014

» الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 ، »عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية 

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان  الذي يحدد 2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 عموم تجارية "، تسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

نامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد بر  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 م تجارية " فرع " عموم اقتصادية "،تسيير وعمو  ،عموم اقتصادية
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وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

تماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع وبناءا عمى محضر اج -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

"، المتضّمن دراسة مطابقة وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 1 ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي : 2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

فرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف ال
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة باتنة،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  158القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  153القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  654القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية : 4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1 جامعة باتنةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5 المادة

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1باحُتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 عموم تجارية
 أ تحميل اقتصادي واستشراف

 أ تجارة دولية   
 أ تسويق

 أ إدارة الموارد البشرية عموم التسيير
 أ إدارة مالية    

 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات عموم اقتصادية
 أ وبنكي اقتصاد نقدي

 عموم مالية ومحاسبة
 أ محاسبة ومراجعة
 أ محاسبة وجباية

 أ مالية المؤسسة  
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  657رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانبشار بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008سنة  غشت 19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

 ،المتضّمن إّنشاء جامعة بشار 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم  7المؤّرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام  ربيع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  154وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار،2010
 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار،2012
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -

 تجارية "، تسيير وعموم  ،عموم اقتصادية
تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -

 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 
نيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية ل 2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -

 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -

 "،حاسبةعموم مالية ومتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -

 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية
لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  الذي يحدد برنامج التعميم 2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -

 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية
وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -

 ،2014ديسمبر  04و 03نعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، الم
وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -

 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 
المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة وبناءا عمى محضر اجتماع  -

بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل
 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
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 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بشار، في ميدان "عموم  :دة األولىالما

 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم : 2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ن طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم م
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة بشار،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  154القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04ؤّرخ في الم 504القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية : 4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بشاسبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية
 أ إدارة األعمال  عموم التسيير

 أ محاسبة ومراجعة عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية البنوك والتأمينات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  658رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانبجاية بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،التعميم العالي والبحث العمميإن وزير 

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة بجاية، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19وافق الم 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  وبمقتضى -
 ، 2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديد" ل

مفتوحة بعنوان السنة الاألكاديمية و المينية تأىيل ليسانس المتضّمن  2007جوان  20المؤّرخ في  125وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، معدل، 2007-2006 الجامعية

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤّرخ في  79وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية،

-2011 المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةتأىيل الميسانس المتضّمن  2012سبتمبر  04المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

مجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء ال 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  656وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2014

يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  الذي 2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639مقتضى القرار رقم وب -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

نس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسا 2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03 مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

" عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المش :2المادة 
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يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة بجاية،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  125القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  79القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  505القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  656القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بجاية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بداٚتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

مداد عموم تجارية  أ تجارة دولية وا 
 أ تسويق

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير

 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية
 أ اقتصاد التنمية 

 أ محاسبة ومالية   عموم مالية ومحاسبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  659رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانبسكرة بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13ي المؤّرخ ف 219–98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة بسكرة، المعّدل والمتّمم، 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشياد
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

ان تكوينات عميا المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضم 2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديد" ل

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  126وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بسكرة، المعدل و المتمم، 2007-2006 الجامعية

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712 قمر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 ،وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24لمؤّرخ في ا 640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

سانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة لي 2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  وبناءا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

سيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والت -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المش: 2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة،  :3المادة 
 :بموجب
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 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 .2007جوان  20المؤّرخ في  126القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بسكرة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بغكشةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تجارة دولية    عموم تجارية
 أ تسويق

 عموم التسيير
 أ تسيير عمومي   
 أ إدارة األعمال 

 أ إدارة الموارد البشرية
 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية

 أ محاسبة وجباية عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية المؤسسة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  660رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدان 2البميدةبعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19افق المو  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن  2013أبريل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانية عام  4المؤّرخ في  162-13المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 ،2إنشاء جامعة البميدة 

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 تر،شيادتي الميسانس والماس

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 ،2المتضّمن إلحاق ليسانس مؤىمة بعنوان جامعة البميدة إلى جامعة البميدة  2013جوان  03المؤّرخ في  386وبمقتضى القرار رقم  -
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-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر 24المؤّرخ في  659وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المتمم،2بجامعة البميدة  2014

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،رالميسانس و شيادة الماست" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،ال" عموم  تسيير وعموم تجارية " فرع ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

دين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ع وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرج -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة ميداغوجية الوطنية لتكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة الب

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 2البميدةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه الحالة، فإن 

، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الطالب، الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا
بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في المؤسسة 

 الجامعية المعنية.
، 2البميدةمؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، ال :3المادة 

 :بموجب
 ،2013جوان  03المؤّرخ في  386القرار رقم  -
 .ل، المعدّ 2013سبتمبر 24المؤّرخ في  659القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2البميدةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2انبهٛذةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تجارة دولية    عموم تجارية
 أ تسويق

 أ تسيير عمومي    عموم التسيير
 أ إدارة األعمال 

 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية
 أ اقتصاد كمي 

 أ محاسبة ومالية   عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية المؤسسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  661رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانبرج بوعريريج بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19فق الموا 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

إنشاء جامعة المتضّمن  2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عام  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 برج بوعريريج،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤّرخ في  88وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة برج بوعريريج،

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤّرخ في  169ر رقم وبمقتضى القرا -
 بجامعة برج بوعريريج، 2010

-2010تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  262وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة برج بوعريريج،  2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 تيا وتنظيميا وسيرىا،وتشكيم

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال م اقتصادية" عمو مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

نة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمس 2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 عموم اقتصادية "، تسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

غوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيدا  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

مطابقة وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم بوعريريجبرج ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.:2المادة 
نس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسا

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
برج ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3مادة ال

 :، بموجببوعريريج
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  88القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  169القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  262القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار برج بوعريريجيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بشج بٕػشٚشٚح بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

مداد عموم تجارية  أ تجارة دولية وا 
 أ تسويق

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ إدارة مالية    

 أ اقتصاد دولي     عموم اقتصادية
 أ اقتصاد نقدي وبنكي

 أ محاسبة ومراجعة عموم مالية ومحاسبة
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  662رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانالبويرة بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم وبمقتضى المرسوم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة 

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14في المؤّرخ  241-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البويرة،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 زير التعميم العالي والبحث العممي،و 

-2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةأكاديمية تأىيل ليسانس المتضّمن  2008أوت  07المؤّرخ في  176وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالبويرة، 2008

-2009 حة بعنوان السنة الجامعيةتأىيل الميسانس المفتو المتضّمن  2009جويمية  01المؤّرخ في  170وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالبويرة، 2010

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  263وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالبويرة، 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581مقتضى القرار رقم وب -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

وم تجارية تسيير وعموال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24 المؤّرخ في 640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

نس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسا 2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03 مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 
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" عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم البويرةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

فرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف ال
 المؤسسة الجامعية المعنية.

، البويرةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 :بموجب
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  176القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  170القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  263القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
لقرار الذي ، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا االبويرةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انبٕٚشةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 ٔػهٕو حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 عموم تجارية
مداد  أ تجارة دولية وا 

 أ تسويق
 أ تسويق الخدمات

 أ إدارة األعمال عموم التسيير
 أ إدارة مالية

 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية
 أ اقتصاد كمي

 ومحاسبةعموم مالية 
 أ محاسبة ومراجعة
 أ مالية المؤسسة

 أ مالية البنوك والتأمينات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  663رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانبومرداس بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،
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، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء جامعة   1998سنة  يونيو 2وافق الم 1419صفر عام  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،بومرداس، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13م التنفيذي رقم وبمقتضى المرسو  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤّرخ في  82وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعدل،بجامعة بومرداس

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤّرخ في  158وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، المعدل، 2010

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  275وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، 2011

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  508وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، 2012

لدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري ا 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

دي المشترك لشيادات ليسانس ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم القاع 2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24خ في المؤرّ  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

يدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في م 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةلمنعقد بجامعة تخصصات الميسانس ا

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
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 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس، في ميدان "عموم  :المادة األولى

 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام : 2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
ي المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول ف

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

اس، ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة بومرد :3المادة 
 :بموجب
 ،المعّدل،2009ماي  06المؤّرخ في  82القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  158القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  275القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  508القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
جامعة بومرداس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي ة يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بٕيشداطبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية

 أ مقاوالتية عموم التسيير
 أ إدارة األعمال 

 أ اقتصاد كمي  عموم اقتصادية

 عموم مالية ومحاسبة
 أ محاسبة ومالية  
 أ محاسبة وجباية

 أ مالية البنوك والتأمينات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  664رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"ميدانفي الشمف بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،إنشاء جامعة الشمف، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08تنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم ال -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

صالحيات المحدد  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  129وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة شمف، المعدل، 2007-2006 الجامعية

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2008أوت  07المؤّرخ في  149وبمقتضى القرار رقم -
 بجامعة شمف، المعدل، 2008-2007 الجامعية

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤّرخ في  159وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة شمف،المعدل، 2010

-2010تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  08ي المؤّرخ ف 329وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة شمف،المعدل، 2011

-2011تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  509وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة شمف، المعدل، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581مقتضى القرار رقم وب -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

وم تجارية تسيير وعموال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24 المؤّرخ في 640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

يدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في م 2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  وبناءا عمى محضر -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتص -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة مالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات الميسانس 

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر
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ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

فرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف ال
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة الشمف،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2007حوان  20المؤّرخ في  129القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  149القرار رقم  -
 المعّدل،،2009جويمية  1المؤّرخ في  159القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  329القرار رقم  -
 .المعّدل،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  509القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الشمف، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  يكمف المدير العام :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انشهفبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 عموم تجارية

 أ تحميل اقتصادي واستشراف
 أ تجارة دولية       

 أ تسويق 
 أ تسويق الخدمات      

 عموم التسيير
 أ إدارة األعمال 

 أ إدارة الموارد البشرية
 أ إدارة مالية    

 عموم اقتصادية

 أ تحميل اقتصادي واستشراف
 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات

 أ اقتصاد نقدي وبنكي
 أ اقتصاد كمي 

 عموم مالية ومحاسبة

 أ محاسبة ومراجعة
 أ محاسبة ومالية  

 أ مالية البنوك والتأمينات
 أ مالية المؤسسة

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05في مؤّرخ  665رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدان 2قسنطينةبعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19فق الموا 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤّرخ في  401-11المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -
 ،2جامعة قسنطينة 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75ضى القرار رقم وبمقت -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

جامعة قسنطينة  جامعة قسنطينة إليبعنوان  مؤىمةليسانس ال إلحاق المتضّمن 2013ماي  06المؤّرخ في  316وبمقتضى القرار  -
2، 

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581لقرار رقم وبمقتضى ا -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24لمؤّرخ في ا 640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

سانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة لي 2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  وبناءا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة مس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات الميسان

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
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 ما يأتي: يقرر
، في ميدان "عموم 2قسنطينة ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
قسنطينة ي ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات ف :3المادة 

 :، بموجب2
 .2013ماي  06المؤّرخ في  316القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2قسنطينة ومدير جامعة  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2لغُطُٛت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ إدارة مالية    

 أ اقتصاد دولي     عموم اقتصادية
 أ اقتصاد نقدي وبنكي

 أ محاسبة ومالية   عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية البنوك والتأمينات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  666رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانالجمفة بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19فق الموا 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7المؤّرخ في  09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،الجمفة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18ؤّرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 84وبمقتضى القرار رقم -
 بجامعة الجمفة ،2009

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  161وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الجمفة ،2010

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  511وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الجمفة ،2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712م قر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 ا،وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرى

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

ءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبنا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

"عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة مانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات الميس

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 شترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي الم: 2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  84القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  161القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  511القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الجمفة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اندهفت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ إدارة الميزانية

 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية
 أ اقتصاد كمي 

 أ محاسبة ومالية   مالية ومحاسبةعموم 
 أ محاسبة وجباية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  667رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانالوادي بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008سنة  غشت 19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في المؤّرخ 243-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الوادي،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت  07المؤّرخ في  178وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالوادي، 2008 –

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  1المؤّرخ في  171ر رقم وبمقتضى القرا -
 بالمركز الجامعي بالوادي،2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  264وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بالوادي،بالمركز  2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

دد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمح 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةروع لميدان مدونة الفالذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 ية "،تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجار  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

نس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسا 2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03 مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

" عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم الواديييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 شترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي الم :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه الحالة، فإن 
الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الطالب، 

البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في المؤسسة  بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق 
 الجامعية المعنية.

، الواديُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 :بموجب
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 ،2008أوت  07المؤّرخ في  178القرار رقم  -
 ،2009ويمية ج 1المؤّرخ في  171القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  264القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي الوادييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر في النشرة س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انٕاد٘ بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 حداسٚت " فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تجارة دولية عموم تجارية
 أ تسويق

 أ إدارة الموارد البشرية عموم التسيير
 أ إدارة األعمال 

 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية

 أ محاسبة وجباية عموم مالية ومحاسبة
 أ المؤسسةمالية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  668رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانالطارف بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999 أبريل سنة 4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

إنشاء جامعة  المتضّمن 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في المؤّرخ 242-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الطارف،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75ضى القرار رقم وبمقت -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  254وبمقتضى القرار رقم  -
 لطارف،بجامعة ا2013
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 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  668وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الطارف،2014

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،قتصاديةعموم ا

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

س في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642ى القرار رقم وبمقتض -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

ين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةبجامعة  تخصصات الميسانس المنعقد

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية المنعقد بجامعة  ميدان،متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم الطارفييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا : 2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

مسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في ال
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
، الطارفُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 :بموجب
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  254القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  668القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ىذا القرار الذي  ، كّل فيما يخصو بتطبيقالطارفيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  انطاسف بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 داسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو ح

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم اقتصادية والتسيير 

 وعموم تجارية
 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  669رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانغرداية بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14في المؤّرخ  248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 غرداية،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  106وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي غرداية،2009

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  1المؤّرخ في  173القرار رقم  وبمقتضى -
 بالمركز الجامعي غرداية،2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 نس والماستر،شيادتي الميسا

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،رالميسانس و شيادة الماست" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،ال" عموم  تسيير وعموم تجارية " فرع ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية
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دين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ع وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرج -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة ميداغوجية الوطنية لتكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة الب

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم غردايةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.:2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
، غردايةنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بع :3المادة 

 :بموجب
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  106القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  173القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي غردايةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  غشداٚت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 حداسٚت " فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية
 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية

 أ محاسبة ومالية   عموم مالية ومحاسبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  670رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانقالمة بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،
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، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  273-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،إنشاء جامعة قالمة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13لمرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ا -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ،2006-2005 مسنة الجامعيةيادة الميسانس "نظام جديد" للنيل ش

 – 2006المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20 المؤّرخ في  94وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة قالمة، 2007

 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية كاديمية أ المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت   07المؤّرخ في  182وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة قالمة، 2008 –

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  85وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة قالمة ،2009

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581مقتضى القرار رقم وب -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

وم تجارية تسيير وعموال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

ءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبنا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

"عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة مانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات الميس

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
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 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة، في ميدان "عموم  :المادة األولى

 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

فرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف ال
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة قالمة،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  94القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  182القرار رقم  -
 .2009ماي  06المؤّرخ في  85القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سا يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قالمة، كّل فيم :5المادة 

  في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لانًت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

مداد عموم تجارية  أ تجارة دولية وا 
 أ تسويق 

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ إدارة الموارد البشرية

 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات عموم اقتصادية
 أ اقتصاد نقدي وبنكي

 ومحاسبةعموم مالية 
 أ محاسبة وجباية
 أ محاسبة ومراجعة
 أ مالية المؤسسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  671رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانجيجل بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،
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، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 الحكومة، المعّدل،أعضاء 

المتضّمن  2003يوليو سنة   22الموافق  1424جمادى األولى عام  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،إنشاء جامعة جيجل، المعّدل والمتّمم

ّمن نظام المتض 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20 المؤّرخ في  95وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل،     2007 – 2006

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 86 وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل،

   – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  163وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل، 2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  332وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل، 2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  513رقم وبمقتضى القرار  -
 بجامعة جيجل، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75تضى القرار رقم وبمق -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،اديةعموم اقتص

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

س في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642ى القرار رقم وبمقتض -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

ين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةبجامعة  تخصصات الميسانس المنعقد

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية المنعقد بجامعة  ميدان،متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
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 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، في ميدان "عموم  :المادة األولى

 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. ال تسري أحكام ىذا القرار :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
لجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار ا

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة جيجل،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  95القرار رقم  -
 ،المعّدل،2009ماي  06المؤّرخ في  86القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  163القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  332القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  513القرار رقم  -

 .2016-2015من السنة الجامعية  يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  : 4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة جيجل، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خٛدم بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تجارة دولية عموم تجارية
 أ تسويق

 عموم التسيير
 أ إدارة األعمال 

 أ إدارة الموارد البشرية
 أ إدارة مالية    

 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية

 أ محاسبة وجباية عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية البنوك والتأمينات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  672رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانخميس مميانة بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،
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، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في المؤّرخ 247-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 خميس مميانة،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  105وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركزالجامعي بخميس مميانة،2009

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  174وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركزالجامعي بخميس مميانة،2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  267وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركزالجامعي بخميس مميانة،2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  533وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركزالجامعي بخميس مميانة،2012

ج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدر  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان " الذي يحدد  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639القرار رقم وبمقتضى  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

ءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبنا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

"عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة مانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات الميس

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
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 ما يأتي: يقرر
، في ميدان "عموم خميس مميانةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.: 2المادة 

في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
خميس ي ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات ف :3المادة 

 :، بموجبمميانة
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  105القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  174القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  267القرار رقم  -
 .2011تمبر سب 04المؤّرخ في  533القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار خميس مميانةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خًٛظ يهٛاَت  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ إدارة الموارد البشرية

 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية

 عموم مالية ومحاسبة

 أ محاسبة ومراجعة
 أ محاسبة ومالية  
 أ محاسبة وجباية
 أ مالية المؤسسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  673رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانخنشمة بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،
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، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008سنة  غشت 19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في المؤّرخ  246-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،خنشمة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  104وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة ،2009

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04في المؤّرخ  534وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة، 2012

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  258وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة، 2013

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03ّرخ في المؤ  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

» الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2014جويمية  23المؤّرخ في  581القرار رقم  وبمقتضى -
 ، »عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية 

ارية تسيير وعموم تجوال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

ءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبنا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

"عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة مانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات الميس

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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 ترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المش: 2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  104القرار رقم  -
 ،2011تمبر سب 04المؤّرخ في  534القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  258القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة خنشمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشر في النشرة الرسميةس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خُشهت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية
 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ اقتصاد دولي     عموم اقتصادية

 أ محاسبة ومالية   عموم مالية ومحاسبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  674رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميداناألغواط بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422ام جمادى الثانية ع 30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،إنشاء جامعة األغواط، المعّدل

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13مرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ال -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  96وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط، 2007 – 2006

 2009– 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  87وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  164وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط، 2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

دان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممي 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 عموم تجارية "،تسيير وعموم تجارية " فرع "  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

امج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برن 2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، تسيير وعموم ،عموم اقتصادية

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع وبناءا عمى محضر اجت -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

، المتضّمن دراسة مطابقة وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية " -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 مشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي ال: 2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفر 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة األغواط،  :3المادة 
 :بموجب
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 ،2007جوان  20المؤّرخ في  96القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  87القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  164القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ر الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة األغواط، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرا :5المادة 

  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األغٕاط بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 ٔػهٕو حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تجارة دولية عموم تجارية
 أ تسويق

 عموم التسيير
 أ إدارة األعمال 
 أ إدارة الميزانية

 أ إدارة مالية    
 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية

 أ وجبايةمحاسبة  عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية البنوك والتأمينات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  675رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانمعسكر بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم، ل، المعدّ لمتعميم العالي

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19افق المو  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء جامعة 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،معسكر

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية و المينية تأىيل الميسانسالمتضّمن  2007جوان  20المؤّرخ في  117وبمقتضى القرار رقم  -
 عسكر،المعدل و المتمم،بالمركز الجامعي بم 2007-2006 الجامعية

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤّرخ في  108وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر،
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-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  279وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر،. 2011

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  675وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر،. 2014

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581مقتضى القرار رقم وب -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

وم تجارية تسيير وعموال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24 المؤّرخ في 640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

يدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في م 2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  وبناءا عمى محضر -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتص -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة مة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات الميسانس المعروض

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

فرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف ال
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة معسكر،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  117القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  108القرار رقم  -
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 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  279القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  675القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
بتطبيق ىذا القرار الذي  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة معسكر، كّل فيما يخصو :5المادة 

  .ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العمميس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يؼغكش بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية 

 عموم التسيير
 أ مقاوالتية

 أ إدارة األعمال 
 أ إدارة الموارد البشرية

 عموم اقتصادية

 أ تحميل اقتصادي واستشراف
 أ اقتصاد نقدي وبنكي
 أ اقتصاد كمي 
 أ اقتصاد التنمية 

 أ محاسبة ومراجعة عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية المؤسسة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  676رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانالمدية بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19فق الموا 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء جامعة 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المدية

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  97وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المدية ،2009
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 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1لمؤّرخ في ا 166وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المدية،2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  280وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المدية،2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  516وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المدية ،2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75ى القرار رقم وبمقتض -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،يةعموم اقتصاد

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  الذي يحدد برنامج التعميم 2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةع "تسيير وعموم تجارية " فر  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

ية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10اريخ بت عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المدية، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة : 2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

من طرف  الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة المدية،  :3المادة 

 :بموجب
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 ،2009ماي  06المؤّرخ في  97 القرار رقم -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  166القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  280القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  516القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية : 4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المدية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  انًذٚت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية

 عموم التسيير

 أ مقاوالتية
 أ تسيير عمومي   
 أ إدارة األعمال 

 أ إدارة الفنادق و السياحة
 أ إدارة مالية    

 عموم اقتصادية
 أ تحميل اقتصادي واستشراف

 أ اقتصاد نقدي وبنكي
 أ اقتصاد كمي 

 أ محاسبة ومالية   عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية البنوك والتأمينات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05ي مؤّرخ ف 677رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانمستغانم بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في 220-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة مستغانم، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية و المينية تأىيل الميسانسالمتضّمن  2007جوان20المؤّرخ في  97وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم، المعدل، 2007-2008 الجامعية

 2008-2007 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2008أوت  07المؤّرخ في  168وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم،

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤّرخ في  98وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم، المعدل،

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية   01المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم، 2010

-2011نة الجامعيةتأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  281وبمقتضى القرار رقم  -
 ‘بجامعة مستغانم 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

لوطنية لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية ا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 ،تسيير وعموم تجارية " ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 ر وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "،تسيي ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

نس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسا 2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03 مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

" عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 مشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي ال: 2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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ق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفر 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  97القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  168القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  98القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  167القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  281القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مستغانم، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يغخغاَى  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تجارة دولية  عموم تجارية
 أ تسويق

 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات عموم اقتصادية

 عموم مالية ومحاسبة
 أ محاسبة ومالية  
 أ مالية المؤسسة 

 أ مالية البنوك والتأمينات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  678رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانالمسيمة بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،إنشاء جامعة المسيمة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  159وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة، 2008 – 2007الجامعية 

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  101وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة،2009

 – 2010عية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجام 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  282وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة،2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

لمميدان والمحدد مياميا  المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  678وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة،2014

القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " ،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

س في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةلمنعقد بجامعة تخصصات الميسانس ا

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ي المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول ف
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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مة، ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة المسي :3المادة 
 :بموجب
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  159القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  101القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  282القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  678القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المسيمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  انًغٛهت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تجارة دولية  عموم تجارية
 أ تسويق

 عموم التسيير
 أ تسيير عمومي   
 أ إدارة األعمال 

 أ إدارة مالية    

 عموم اقتصادية
 أ دولي اقتصاد

 أ اقتصاد نقدي وبنكي
 أ اقتصاد كمي 

 أ محاسبة ومالية   عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية البنوك والتأمينات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  679رقم  قرار

  "والتسيير وعموم تجاريةعموم اقتصادية "في ميدان 2وىرانبعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436عام  رجب 25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13مرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ال -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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المتضّمن إنشاء  2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435عام  ذي القعدة27المؤّرخ في  261-14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،2ن وىراجامعة 

 2009-2008تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤّرخ في  102وبمقتضى القرار رقم  -
 السانيا، بجامعة وىران

-2010تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  283وبمقتضى القرار رقم  -
 السانيا، وىران بجامعة 2011

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  519وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة وىران، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

لشيادات ليسانس ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " ،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014ويمية ج 24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،م اقتصاديةعمو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  بةعناتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية امعة ميدان، المنعقد بجمتكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 2وىران ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى : 2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

المتبع من طرف  الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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، 2وىران ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 :بموجب
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  102القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  283القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  519القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2وىران يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2ْٔشاٌ بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 عموم تجارية

مداد  أ تجارة دولية وا 
 أ مالية البنوك والتأمينات

 أ تسويق
 أ تسويق الخدمات      

 عموم التسيير

 أ تسيير عمومي   
 أ إدارة األعمال 

 أ إدارة الموارد البشرية
 أ إدارة مالية    

 عموم اقتصادية

 أ تحميل اقتصادي واستشراف
 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات

 أ اقتصاد نقدي وبنكي
 أ اقتصاد كمي 

 أ محاسبة ومالية   عموم مالية ومحاسبة
 أ محاسبة وجباية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  680رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانورقمة بعنوان جامعة  المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419عام ذي الحجة  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سنة  يوليو 23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،إنشاء جامعة ورقمة، المعّدل والمتّمم
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  ميةاألكادي ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل 2007جوان  20المؤّرخ في  100وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة، 2007 – 2006الجامعية 

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  أكاديمية ومينية المتضّمن تأىيل ليسانس2008أوت  07المؤّرخ في  161وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة، 2008 – 2007

 2009 – 2008أىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن ت2009ماي  06المؤّرخ في  100وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2009جويمية  01المؤّرخ في  140وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة، المعّدل، 2010

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  520وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  680وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ،2014

» الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 ، »عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية 

عموم تجارية تسيير و وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

 – 2014المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2014أوت  12المؤّرخ في  766تضى القرار رقم وبمق -
 بجامعة ورقمة، 2015

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ، المعّدل،2006 – 2005مسنة الجامعية نظام جديد " ل " ميسانسلنيل شيادة ال

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 
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سيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والت -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المش :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة،  :3المادة 
 :بموجب
 2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116مقرر رقم - 
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  100القرار رقم  -
 ،2008اوت  07المؤّرخ في  161القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  100القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  140القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  520القرار رقم  -
 ،2013سبتمبر  24المؤّرخ في  680القرار رقم  -
 .2014اوت 12 المؤّرخ في  766القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ورقمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٔسلهت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

والتسيير عموم اقتصادية 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية

 عموم التسيير
 أ مقاوالتية

 أ إدارة األعمال 
 أ إدارة الموارد البشرية

 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية
 أ اقتصاد كمي 

 عموم مالية ومحاسبة

 أ محاسبة ومراجعة
 أ محاسبة وجباية
 أ مالية المؤسسة 

 أ البنوك والتأميناتمالية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الميسانسيتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  681رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانأم البواقي بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 العالي،المعّدل والمتّمم،لمتعميم 

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ا
المتضّمن إنشاء جامعة أم  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،البواقي
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2009ماي  06المؤّرخ في  99وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة أم البواقي ، المعّدل،2009
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2009ية جويم 01المؤّرخ في  141وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة أم البواقي،2010
 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  285وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة أم البواقي ،2011
 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  521وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة أم البواقي ،2012
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75ى القرار رقم وبمقتض -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  681وبمقتضى القرار رقم  -

 البواقي ، بجامعة أم2014
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -

 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية
تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -

 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -

 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -

 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -

 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -

 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية
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ية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10اريخ بت عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى : 2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

المتبع من طرف  الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة أم  :3المادة 

 :البواقي، بموجب
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  99القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  141القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  285القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  521القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  681القرار رقم  -

 .2016-2015السنة الجامعية يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أم البواقي، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أو انبٕالٙ  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ والتأميناتمالية البنوك  عموم تجارية
 أ تسويق

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ إدارة مالية    

 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية
 أ اقتصاد كمي 

 أ محاسبة ومراجعة عموم مالية ومحاسبة
 أ محاسبة ومالية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  682رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانسعيدة بعنوان جامعة  المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15المرسوم الرئاسي رقم وبمقتضى  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس

 ،المتضّمن إنشاء جامعة سعيدة 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم  7مؤّرخ في ال 10-09التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم  -
ت المحدد صالحيا 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤّرخ في  68وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سعيدة،
ري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طو  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
-2012 فتوحة بعنوان السنة الجامعيةتأىيل الميسانس المالمتضّمن  2012أكتوبر 01المؤّرخ في  268وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سعيدة،. 2013
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -

 ،تسيير وعموم تجارية " ،عموم اقتصادية
تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان يحدد  الذي 2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -

 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -

 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -

 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -

 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية
نس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسا 2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -

 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية
وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -

 ،2014ديسمبر  04و 03 مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ
وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -

 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 
" عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان -

بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل
 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
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 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة، في ميدان "عموم  :المادة األولى

 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المش: 2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  68القرار رقم  -
 .2012بر أكتو  1المؤّرخ في  268القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سعيدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عؼٛذة  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية
 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات عموم اقتصادية

 أ محاسبة وجباية عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية المؤسسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة، 2015أوت  05مؤّرخ في  683رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانالعموم اإلسالمية "األمير عبد القادر" بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء جامعة العموم اإلسالمية "األمير عبد  1984أوت سنة  4المؤّرخ في  182-84التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -
 القادر"، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ل عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصو 



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  476

 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009ن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضمّ  2009جويمية   01المؤّرخ في  143وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة العموم اإلسالمية األمير عبد القادر،المعّدل،2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  333وبمقتضى القرار رقم  -
 ر عبد القادر،بجامعة ا العموم اإلسالمية ألمي2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  685وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة العموم اإلسالمية األمير عبد القادر،2014

ج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان " الذي يحدد برنام 2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 ،تسيير وعموم تجارية " ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639رقم  وبمقتضى القرار -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

دة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيا 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 "،تسيير التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

اء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمن -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةس المنعقد بجامعة تخصصات الميسان

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة مل تكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

العموم اإلسالمية "األمير عبد ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
 القرار.، في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القادر"

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.: 2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

يا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمي
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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العموم رية"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجا :3المادة 
 :، بموجباإلسالمية "األمير عبد القادر"

 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  143القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  333القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  685القرار رقم  -

 .2016-2015معية يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجا :4المادة 
، كّل فيما يخصو العموم اإلسالمية "األمير عبد القادر"يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سبتطبيق ىذا القرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انؼهٕو اإلعاليٛت "األيٛش ػبذ انمادس"  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ إدارة األوقاف وصناديق الزكاة عموم التسيير
 أ اقتصاد إسالمي      عموم اقتصادية

 أ مالية البنوك والتأمينات عموم مالية ومحاسبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  684رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدان 1سطيفالمؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  140-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة سطيف، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13سوم التنفيذي رقم وبمقتضى المر  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 يسانس والماستر،شيادتي الم

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 ، 1جامعة سطيف بعنوان  مؤىمةليسانس  إلحاقالمتضّمن  2013ماي  06المؤّرخ في  320وبمقتضى القرار رقم  -
 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  683ى القرار رقم وبمقتض -

 ،1بجامعة سطيف  2014
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الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 ،ير وعموم تجارية "تسي ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس وشيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

س في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

لدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء ا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةنعقد بجامعة تخصصات الميسانس الم

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ان، المنعقد بجامعة ميدمتكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 1سطيفييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

مسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في ال
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
، 1سطيفُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 :وجببم
 ،2013ماي  06المؤّرخ في  320القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  683القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1سطيفيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1عطٛف بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تجارة دولية  عموم تجارية
 أ تسويق

 عموم التسيير

 أ تسيير عمومي   
 أ إدارة الموارد البشرية
 أ إدارة مالية    
 أ إدارة األعمال 

 عموم اقتصادية

 أ تحميل اقتصادي واستشراف
 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات

 أ اقتصاد دولي
 أ اقتصاد إسالمي     

 أ اقتصاد نقدي وبنكي
 أ اقتصاد كمي 

 عموم مالية ومحاسبة

 أ محاسبة ومالية  
 أ محاسبة وجباية
 أ مالية المؤسسة 

 أ مالية البنوك والتأمينات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  685رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانسيدي بمعباس المؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة سيدي بمعباس، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13ضى المرسوم التنفيذي رقم وبمقت -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤّرخ في  145وبمقتضى القرار رقم  -
 يدي بالعباس، المعدل،س 2010

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  525وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سيدي بالعباس، 2012

دراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري ال 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،
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المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012 ة بعنوان السنة الجامعيةتأىيل الميسانس المفتوحالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  271وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سيدي بالعباس، 2013

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  686وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سيدي بالعباس، 2014

» التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 ، »عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية 

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639رقم وبمقتضى القرار  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

ءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبنا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

"عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة مانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات الميس

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، في ميدان  :المادة األولى
 "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعد: 2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة سيدي  :3المادة 
 :بمعباس، بموجب

 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  145القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04مؤّرخ في ال 525القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  271القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  686القرار رقم  -
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
اس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سيدي بمعب :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عٛذ٘ بهؼباط  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 ٔػهٕو حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تجارة دولية  عموم تجارية
 أ تسويق

 عموم التسيير
 أ إدارة الموارد البشرية
 أ إدارة مالية    
 أ إدارة األعمال 

 أ اقتصاد دولي عموم اقتصادية
 أ اقتصاد نقدي وبنكي

 أ محاسبة ومالية   مالية ومحاسبة عموم
 أ مالية البنوك والتأمينات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  686رقم  قرار

 "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانسكيكدة المؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  272-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 ،إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13لمرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ا -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  أكاديمية ومينية المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت  07المؤّرخ في  163وبمقتضى القرار رقم  -
 سكيكدة، بجامعة  2008  – 2007

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  69وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  526وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 2012
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المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  687وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 2014

» لقاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم ا 2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 ، »عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية 

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

س في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642ى القرار رقم وبمقتض -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

ين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةبجامعة  تخصصات الميسانس المنعقد

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ي المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول ف
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
ة، ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة سكيكد :3المادة 

 :بموجب
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  163القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  69القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  526القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  687القرار رقم  -
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سكيكدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عكٛكذة  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ إدارة مالية    

 عموم اقتصادية
 أ تحميل اقتصادي واستشراف

 أ اقتصاد دولي
 أ اقتصاد نقدي وبنكي

 أ محاسبة ومراجعة عموم مالية ومحاسبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  687رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانسوق أىراس المؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99مقتضى القانون رقم ب -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة ا

جامعة سوق المتضّمن إنشاء 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14المؤّرخ 245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 أىراس،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والبحث العممي،وزير التعميم العالي 

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ومينية  أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت  07المؤّرخ في  156وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس، 2008 – 2007

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  103وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس، 2009

 – 2010تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  المتضّمن 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  269وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس،  2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  538قم وبمقتضى القرار ر  -
 بجامعة سوق أىراس، 2012
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المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

 ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا، -
 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  688وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سوق أىراس، 2014
» الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -

 ، »عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية 
تسيير وعموم تجارية وال اقتصادية" عموم مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -

 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -

 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640ار رقم وبمقتضى القر  -

 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية
نيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية ل 2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -

 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -

 ية "،تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصاد ،عموم اقتصادية
وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
نية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوط -

 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 
وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -

بجاية ميدان، المنعقد بجامعة مينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكو 
 .2015ماي  18و 17بتاريخ 

 ما يأتي: يقرر
"عموم  ، في ميدانسوق أىراسييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
سوق التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة  ُتمغى :3المادة 

 :، بموجبأىراس
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  156القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  103القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  269القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  538القرار رقم  -
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 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  688القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ا القرار الذي ، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذسوق أىراسيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عٕق أْشاط  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 ٔػهٕو حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تجارة دولية  عموم تجارية

 أ مقاوالتية عموم التسيير
 أ إدارة األعمال 

 عموم اقتصادية

 أ تحميل اقتصادي واستشراف
 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات

 أ اقتصاد نقدي وبنكي
 أ اقتصاد كمي 
 أ اقتصاد التنمية 

 عموم مالية ومحاسبة
 أ محاسبة ومراجعة
 أ محاسبة وجباية
 أ مالية المؤسسة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  688رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانتبسة المؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19فق الموا 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

 ،المتضّمن إنشاء جامعة تبسة 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18في  المؤّرخ 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل 2007جوان  20المؤّرخ في مكرر 121وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة تبسة، 2007 – 2006الجامعية 
 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2009ماي  06المؤّرخ في  89وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة تبسة، المعّدل،
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 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  541وبمقتضى القرار رقم  -
 بسة، المعّدل،بجامعة ت 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةلميدان  مدونة الفروعالذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 "،تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

نس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسا 2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03 مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

" عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 رك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشت :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

لبيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق ا
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة تبسة،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2007جوان  20مكرر المؤّرخ في  121 القرار رقم -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  89القرار رقم  -
 المعّدل.،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  541القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
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ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تبسة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حبغت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية
 أ إدارة مالية     عموم التسيير

 عموم اقتصادية
 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات

 أ اقتصاد نقدي وبنكي
 أ اقتصاد كمي 

 أ محاسبة ومراجعة عموم مالية ومحاسبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05في  مؤّرخ 689رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانتيارت المؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي  المتضّمن 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18فق الموا 1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،إنشاء جامعة تيارت، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13لتنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم ا -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  148وبمقتضى القرار رقم  -
 ت،بجامعة تيار  2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 يمتيا وتنظيميا وسيرىا،وتشك

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  275وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت،2013

ميدان "  الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس 2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية
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تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  الذي 2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةير وعموم تجارية " فرع "تسي ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ، المعّدل،2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسشيادة اللنيل 

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

فرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف ال
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة تيارت،  :3المادة 
 :بموجب
 ،المعّدل، 2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم -
 ،2009جويمية  1لمؤّرح في ا 148القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  275القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيارت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشر في س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  حٛاسث بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تجارة دولية  عموم تجارية
 أ تسويق

 أ إدارة مالية     عموم التسيير
 أ اقتصاد التنمية  عموم اقتصادية

 أ محاسبة وجباية عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية البنوك والتأمينات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  690رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانتيزي وزو المؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء   1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم  التنفيذي رقم  -
 جامعة تيزي وزو، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13قم وبمقتضى المرسوم التنفيذي ر  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  543وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيزي وزو، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712ى القرار رقم وبمقتض -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 ظيميا وسيرىا،وتشكيمتيا وتن

-2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  276القرار رقم  وبمقتضى -
 بجامعة تيزي وزو، المعدل، 2013

وعموم تجارية  تسييروال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

ي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذ 2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24 المؤّرخ في 642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

ن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمّ  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17خ بتاري
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

الب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الط
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة تيزي  :3المادة 
 :وزو، بموجب

 ،2011سبتمبر  04ّرخ في المؤ  543القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  276القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيزي وزو، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  ينشر فيس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حٛض٘ ٔصٔ  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 ٔػهٕو حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش 

 طبٛؼت انخخصص انفشع انًٛذاٌ

ػٍَٛ الزظبدٌخ ٚاٌزغٍٍش 
 ٚػٍَٛ ردبسٌخ

 ػٍَٛ ردبسٌخ
 أ ردبسح دٌٍٚخ 

 أ رغٌٛك
 أ اداسح األػّبي  ػٍَٛ اٌزغٍٍش

 ػٍَٛ الزظبدٌخ
 أ الزظبد ٚرغٍٍش اٌّئعغبد

 أ الزظبد ٔمذي ٚثٕىً
 أ الزظبد اٌزٍّٕخ 

 ػٍَٛ ِبٌٍخ ِٚحبعجخ

 أ ِحبعجخ ِٚشاخؼخ
 أ ِحبعجخ ِٚبٌٍخ  
 أ ِبٌٍخ اٌّئعغخ 

 أ ِبٌٍخ اٌجٕٛن ٚاٌزؤٍِٕبد
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  691رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانتممسان المؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ، التعميم العالي والبحث العمميإن وزير 

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة تممسان، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  ررالمقوبمقتضى  -
 ،  2006 – 2005شيادة الميسانس " نظام جديد " لمسنة الجامعية لنيل 

 2009-2008الجامعية ، المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة 2009ماي  06المؤّرخ في  95وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان،

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  544وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، 2012

طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2013 المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةتأىيل الميسانس المتضّمن  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  692وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، 2014

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 ر وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "،تسيي ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014يمية جو  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،م اقتصاديةعمو 

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  492

 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، في ميدان "عموم  :المادة األولى
 اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 شترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي الم :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان جامعة تممسان،  :3المادة 
 :بموجب
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  95القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  544القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  692القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تممسان، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حهًغاٌ  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تجارة دولية  عموم تجارية
 أ تسويق

 عموم التسيير
 أ تسيير عمومي   
 أ إدارة األعمال 

 أ إدارة الموارد البشرية

 أ اقتصاد التنمية  عموم اقتصادية
 أ اقتصاد كمي 

 عموم مالية ومحاسبة

 أ محاسبة ومراجعة
 أ وجبايةمحاسبة 

 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات
 أ مالية المؤسسة 

 أ مالية البنوك والتأمينات
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ  ــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة، 2015أوت  05مؤّرخ في  692رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"عين تيموشنت في ميدانلجامعي المركز البعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عام ذي  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إحداث مركز  2008يوليو سنة  09الموافق  1429رجب عام  06المؤّرخ في 205-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعي بعين تيموشنت

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشياد

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2010جامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة ال 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  261وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  527وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2012

ت التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيا 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013 سبتمبر 24المؤّرخ في  695وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي 2014

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507تضى القرار رقم وبمق -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

س في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642ى القرار رقم وبمقتض -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةلمنعقد بجامعة تخصصات الميسانس ا
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وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

عين تيموشنت، في لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
 ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
جامعي المركز الان ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنو  :3المادة 

 :بعين تيموشنت، بموجب
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  261القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  527القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  695القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
عين تيموشنت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ؼٍٛ حًٕٛشُجندايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 عموم اقتصادية
 أ تحميل اقتصادي واستشراف

 أ اقتصاد نقدي وبنكي
 أ اقتصاد كمي 

 أ محاسبة وجباية عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية المؤسسة 

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  693رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانلمبيض  جامعيالمركز الالمؤىمة بعنوان 

 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999سنة أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء  2010سنة  سبتمبر 9الموافق  1431رمضان عام  30في المؤّرخ 204-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 بالبيض،مركز جامعي 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13يذي رقم وبمقتضى المرسوم التنف -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 ماستر،شيادتي الميسانس وال

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  696وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي البيض،2014

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصادية مدونة الفروع لميدانالذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640تضى القرار رقم وبمق -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

لثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ا 2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع وبناءا  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

موم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وع -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان لمبيضجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
 "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ن طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم م
 المؤسسة الجامعية المعنية.
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جامعي المركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 :، بموجببالبيض
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  696القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لمبيضجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نهبٛط دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رغٌٛك ػٍَٛ ردبسٌخ ػٍَٛ الزظبدٌخ ٚاٌزغٍٍش ٚػٍَٛ ردبسٌخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  694رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانلميمة  جامعيالمركز الالمؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999بريل سنة أ 4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء مركز  2008سنة  يوليو 9الموافق  1429 رجب عام 6المؤّرخ في  204-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعي بميمة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13يذي رقم وبمقتضى المرسوم التنف -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  176وبمقتضى القرار رقم  -
 ميمة،المعّدل،بالمركز الجامعي 2010

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  535وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي ميمة،2012

ت لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسا 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

شترك لشيادات ليسانس ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي الم 2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

 الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةلمنعقد بجامعة تخصصات الميسانس ا

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

ميمة، في ميدان لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
 "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

حول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وتُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
جامعي الز مركالُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 

 :بميمة، بموجب
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  176القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  535القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ميمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نًٛهت دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 ٛش ٔػهٕو حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية
 أ إدارة مالية عموم التسيير
 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  695رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانلغميزان  جامعيالمركز الالمؤىمة بعنوان 

 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15المرسوم الرئاسي رقم  وبمقتضى -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء مركز  2008سنة  يوليو 9الموافق  1429رجب عام  6المؤّرخ في  206-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 بغميزان،جامعي 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08م التنفيذي رقم وبمقتضى المرسو  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

حدد صالحيات الم 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  4المؤّرخ في  537وبمقتضى القرار رقم  -
 ،غميزانبالمركز الجامعي  2012

والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  المتضّمن كيفيات التقييم 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012متضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ال 2012أـكتوبر  01 المؤّرخ في 235وبمقتضى القرار رقم  -
 ،غميزانبالمركز الجامعي  2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

يسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ل 2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641قتضى القرار رقم وبم -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

نية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثا 2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة 

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

ة الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجي -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة متكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
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 ما يأتي: يقرر
، في ميدان لغميزانجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى

 "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم  :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من
 المؤسسة الجامعية المعنية.

جامعي المركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 :، بموجببغميزان
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  537القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  01المؤّرخ في  235رقم  القرار -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لغميزانجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نغهٛضاٌ دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

اقتصادية والتسيير عموم 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية
 أ إدارة مالية عموم التسيير
 أ وتسيير المؤسساتاقتصاد  عموم اقتصادية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  696رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانلغميزان  جامعيالمركز الالمؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11في المؤّرخ  301-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مركز جامعي بتمنراست،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08يذي رقم وبمقتضى المرسوم التنف -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

حيات المحدد صال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  178وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي تمنراست،2010

 – 2012فتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس الم 2012أكتوبر  01المؤّرخ في  236وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي تمنراست،2013

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  المتضّمن 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  699وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي تمنراست،المعّدل،2014

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23لمؤّرخ في ا 581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانس " لنيل شيادة

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

يدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لم -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة ملميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات ا
 .2015ماي  18و 17بتاريخ 

 ما يأتي: يقرر
ميدان تمنراست، في لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى

 "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.:2المادة 

المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
مركز جامعي الالتخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان  ُتمغى :3المادة 

 :بتمنراست، بموجب
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  178القرار رقم  -
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 ،2012اكتوبر  1المؤّرخ في  236القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  699القرار رقم  -

 .2016-2015مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية يسري  :4المادة 
تمنراست، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نخًُشاعج دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم اقتصادية والتسيير 

 وعموم تجارية
 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  697رقم  قرار

  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانلتندوف  جامعيالمركز الالمؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17ي المؤّرخ ف 265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء  2011غشت سنة  22الموافق  1432عام  رمضان22 فيالمؤّرخ 303-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،بتندوفمركز جامعي 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13لمرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ا -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس والماستر،شيادتي 

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012معية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجا 2012أكتوبر  01المؤّرخ في  237وبمقتضى القرار رقم  -
 ،ندوفبالمركز الجامعي ت2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "  2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةلفروع لميدان مدونة االذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،الميسانس و شيادة الماستر" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 ارية "،تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تج ،عموم اقتصادية
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

عميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج الت 2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

-2013الذي يتضمن تسوية الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2015جويمية  30المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،بالمركز الجامعي بتندوف 2014

لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةلميسانس المنعقد بجامعة تخصصات ا

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة ملوطنية لتكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية ا

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان لتندوفجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
 "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف  الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
جامعي، المركز العنوان ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة ب :3المادة 

 :بتندوف
 2015جويمية  30 المؤّرخ في 507القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لتندوفجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نخُذٔف دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم اقتصادية والتسيير 

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير وعموم تجارية
 أ إدارة مالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  698رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانلتيبازة  جامعيالمركز الالمؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15المرسوم الرئاسي رقم وبمقتضى  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  2011غشت سنة  22الموافق  1432عام  رمضان 22في المؤّرخ 302-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،بتيبازةمركز جامعي 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08م التنفيذي رقم وبمقتضى المرسو  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

حدد صالحيات الم 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

يداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة الب 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2012أكتوبر  01المؤّرخ في  237وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي تيبازة ،2013

لذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان " ا 2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانس" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

ثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ال 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،التسيير وعموم تجارية " فرع " عموم  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

جارية" المتضّمن إعداد مرجع وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم ت -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -
بجاية ميدان، المنعقد بجامعة مامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لتكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الج

 .2015ماي  18و 17بتاريخ 
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 ما يأتي: يقرر
، في ميدان لتيبازةجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى

 تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار."عموم اقتصادية والتسيير وعموم 
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
ات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحد

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

مركز جامعي الصادية والتسيير وعموم تجارية"، المؤىمة بعنوان ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقت :3المادة 
 :، بموجببتيبازة
 .2012اكتوبر  1المؤّرخ في  237القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لتيبازةجامعي المركز ة اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نخٛباصة دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ إدارة الفنادق و السياحة

 أ اقتصاد نقدي وبنكي عموم اقتصادية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس ، 2015أوت  05مؤّرخ في  699رقم  قرار
  "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"في ميدانلتيسمسيمت  جامعيالمركز الالمؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضّمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء مركز  2008سنة  يوليو 9الموافق  1429رجب عام  6ي المؤّرخ ف 203-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعي بتيسمسيمت، 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13تضى المرسوم التنفيذي رقم وبمق -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  270وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي تيسمسيمت، 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

يدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمم 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  238وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي تيسمسيمت،2013

تعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان " الذي يحدد برنامج ال 2014جويمية  23المؤّرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية "،  ،عموم اقتصادية

تسيير وعموم تجارية وال " عموم اقتصاديةمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  507وبمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر الميسانس" لنيل شيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  639وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم تجارية "، ،عموم اقتصادية

ثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ال 2014جويمية  24المؤّرخ في  640وبمقتضى القرار رقم  -
 "،عموم مالية ومحاسبةتسيير وعموم تجارية " فرع " ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  641وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير "،العموم تسيير وعموم تجارية " فرع "  ،عموم اقتصادية

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  642وبمقتضى القرار رقم  -
 تسيير وعموم تجارية " فرع " عموم اقتصادية "، ،عموم اقتصادية

الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضّمن إنشاء  وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" المتضّمن إعداد مرجع  -
 ،2014ديسمبر  11و 10بتاريخ  عنابةخصصات الميسانس المنعقد بجامعة ت
وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "، المتضّمن دراسة مطابقة  -

بجاية ميدان، المنعقد بجامعة مغوجية الوطنية لتكوينات الميسانس المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيدا 
 .2015ماي  18و 17بتاريخ 

 ما يأتي: يقرر
تيسمسيمت ، في لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى

 القرار.ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، طبقا لممحق ىذا 
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

مركز جامعي التجارية"، المؤىمة بعنوان ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم  :3المادة 
 :بتيسمسيمت، بموجب

 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  270القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  238القرار رقم  -
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
تيسمسيمت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خٛغًغٛهجن دايؼٙانًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو الخصادٚت ٔانخغٛٛش ٔػهٕو حداسٚت "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية والتسيير 
 وعموم تجارية

 أ تسويق عموم تجارية

 أ إدارة األعمال  عموم التسيير
 أ الميزانيةإدارة 

 أ محاسبة ومراجعة عموم مالية ومحاسبة
 أ مالية البنوك والتأمينات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  700رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة أدرار في الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422 جمادى الثانية عام 30المؤّرخ في  269-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 إنشاء جامعة أدرار، المعّدل، 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18 المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  173وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة  أدرار   2008 –

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  73 وبمقتضى القرار رقم -
 بجامعة  أدرار ،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  499وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة  أدرار ، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 ىا،وتشكيمتيا وتنظيميا وسير 

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  649وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة  أدرار ، 2014
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، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 ولوجيا"، "عموم وتكن

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران وتكنولوجيا" فرع " "عموم

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسن 2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية ا" فرع ""عموم وتكنولوجي

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24خ في المؤر  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية فرع " "عموم وتكنولوجيا"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي " فرع ""عموم وتكنولوجيا

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التع 2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24رخ في المؤ  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي تكنولوجيا" فرع ""عموم و 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25منعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ ال

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أدرار، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :جبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة أدرار، بمو  :3المادة 

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  173قرار رقم ال -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  73قرار رقم ال -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  499قرار رقم ال -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  649قرار رقم ال -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سالمدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أدرار، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  يكمف :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؼُٕاٌ خايؼت أدساس يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  701رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة عنابة في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 تّمم،المعّدل والم ،وسيرىا عنابة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية والمينية ميسانس ال تسويةالمتضّمن  2007جوان 20المؤّرخ في  92وبمقتضى القرار رقم  -
 ،2005 – 2004الجامعية 

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية أىيل ليسانس المتضّمن ت 2007جوان 20المؤّرخ في  123وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة، 2007 – 2006

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  76وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  181وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ، 2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  331وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03في المؤرخ  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  653رار رقم وبمقتضى الق -
 بجامعة عنابة ، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01القرار رقم  بمقتضى -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، لياتآ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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حدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي ي 2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558تضى القرار رقم بمق -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في 2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية كنولوجيا" فرع ""عموم وت

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

انية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الث 2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24 المؤرخ في 567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل ا" فرع ""عموم وتكنولوجي

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نات عميا المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوي 2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ، 2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

تضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، الم -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 
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 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، في ميدان "عموم  :المادة األولى

  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، بموجب :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ،2007جوان  20 المؤّرخ في 123القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  76القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  181القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  331القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  653القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ػُابتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية

 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ صيانة صناعية

 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق
 أ ىندسة صناعية ىندسة صناعية

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ استغالل المناجم ىندسة منجميو
 أ تثمين الموارد المعدنية

 أ ري  ري 
 أ نظافة وأمن صناعي نظافة وأمن صناعي

 أ تعدين تعدين
 أ اتصاالت سمكية وال سمكية اتصاالت سمكية وال سمكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  702رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان 2جامعة باتنةفي الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء  1989سنة  غشت 1الموافق  1409ذي الحجة  عام  29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة باتنة المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13قم وبمقتضى المرسوم التنفيذي ر  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن إّنشاء  2015سنة  يوليو 11الموافق  1436رمضان عام  24في المؤّرخ  180-15وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،2جامعة باتنة 

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية و المينية تأىيل الميسانسالمتضّمن  2007جوان  20المؤرخ في  124رقم بمقتضى القرار  -
 بجامعة باتنة، 2007-2006 الجامعية

 المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةأكاديمية و مينية تأىيل ليسانس المتضّمن  2008أوت  07المؤرخ في  158بمقتضى القرار رقم  -
 جامعة باتنة،ب 2007-2008

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  78بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، المعدل،

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  153بمقتضى القرار رقم  -
 جامعة باتنة،ب 2010

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في  503بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل،  بجامعة باتنة، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

  2013-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤرخ في  243تضى القرار رقم بمق -
 بجامعة باتنة،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01قتضى القرار رقم بم -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران فرع " "عموم وتكنولوجيا"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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يل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لن 2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةىندسة بيوطبي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014يمية جو  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية ""عموم وتكنولوجيا" فرع 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة فرع ""عموم وتكنولوجيا" 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد بر  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116بمقتضى المقرر رقم  -
 ، المعدل ،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»جية الوطنية لميدان بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغو  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤ 
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، في ميدان "عموم 2 ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة :المادة األولى 
  لممحق ىذا القرار. وتكنولوجيا"، طبقا

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف  الحالة، فإن الوحدات التعميمية
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :مؤىمة بعنوان جامعة باتنة، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، ال :3المادة 

 المعّدل، ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  124القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  158القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009ماي  06المؤّرخ في  78القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  153القرار رقم  -
 المعّدل، ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  503القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  243القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  654القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2 يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنة :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا " -، 2باحُتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ عمم الطيران عمم الطيران
 أ آلية آلية

 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ صيانة صناعية
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 أ كيروتقني كيروتقني
 أ ىندسة بيوطبية ىندسة بيوطبية
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة التكييف ىندسة التكييف
 أ ىندسة صناعية ىندسة صناعية

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ ري  ري 
 أ اتصاالت سمكية وال سمكية اتصاالت سمكية وال سمكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  703رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة بشار في الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 محصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات ل

 ،المتضّمن إّنشاء جامعة بشار 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم  7المؤّرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المحدد صالحيات  2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  80وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار ،
 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  274وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار، 2011
 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار ، 2012
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24ّرخ في المؤ  655وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار، 2014
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -

 "عموم وتكنولوجيا"، 
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5ؤرخ في الم 01بمقتضى القرار رقم  -

 وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -

 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميد 2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية ا" فرع ""عموم وتكنولوجي

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24خ في المؤر  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية فرع " "عموم وتكنولوجيا"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لني 2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في  المؤرخ 568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين رع ""عموم وتكنولوجيا" ف

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ال 2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « جياعموم وتكنولو »بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسبيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة ال
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ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بشار، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة بشار، بموج :3المادة 

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  80القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  274القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  504القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  655القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بشاسبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة التكييف ىندسة التكييف
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ ري  ري 
 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية

 أ أشغال عمومية أشغال عمومية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  704رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة بجاية في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

لمتضّمن إّنشاء ا 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،جامعة بجاية، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18مؤّرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان المتضّمن تسوية شيادات الميسانس األكاديمية و المينية  2007جوان  20المؤرخ في  92بمقتضى القرار رقم  -
 ،2005-2004 السنة الجامعية

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية تأىيل ليسانس المتضّمن  2007جوان  20المؤرخ في  125قرار رقم بمقتضى ال -
 بجامعة بجاية، المعدل، 2007-2006 الجامعية

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  79بمقتضى القرار رقم  -
 بجاية، بجامعة

 -2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  155بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2010

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  08المؤرخ في  326بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

والمحدد مياميا  ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  656بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2014

ك لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشتر 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك وجيا" فرع ""عموم وتكنول
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية ولوجيا" فرع ""عموم وتكن

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24لمؤرخ في ا 561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية يا" فرع ""عموم وتكنولوج

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014ية جويم 24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة فرع ""عموم وتكنولوجيا" 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد بر  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116بمقتضى المقرر رقم  -
 ،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»ية لميدان بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطن -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 
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بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسمعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجا

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
راغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة ال

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، بموجب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  125القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  79القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  155القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  326القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤرخ في  656القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بجاية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  .ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العمميس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بداٚتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ استغالل المناجم منجميوىندسة 
 أ تثمين الموارد المعدنية

 أ اتصاالت سمكية وال سمكية اتصاالت سمكية وال سمكية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  521

 

 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  705رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة بسكرة في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

لمتضّمن إنشاء ا 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة بسكرة، المعّدل والمتّمم، 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤرخ في  126  بمقتضى القرار رقم -
 المعدل والمتمم، بجامعة بسكرة، 2007-2006 الجامعية

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  77بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل و المتمم،  بجامعة بسكرة،

-2010 يةتأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعالمتضّمن  2010سبتمبر  08المؤرخ في  327بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بسكرة، المعدل، 2011

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في  506بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بسكرة، 2012

ي الدراسات لنيل ، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طور 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

عدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القا2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، لياتآ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

حدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي ي 2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558تضى القرار رقم بمق -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في 2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014يمية جو  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية ""عموم وتكنولوجيا" فرع 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة فرع ""عموم وتكنولوجيا" 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116بمقتضى المقرر رقم  -
 ،2006-2005 مسنة الجامعيةميسانس "نظام جديدي" للنيل شيادة ال

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»ى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان بناءا عم -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 
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 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة، في ميدان "عموم  :المادة األولى

  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة، بموجب :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  126القرار رقم  -
 ،2009ماي  06 المؤّرخ في 77القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  327القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  506القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
و بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بسكرة، كّل فيما يخص :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بغكشةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة التكييف ىندسة التكييف
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ ري  ري 
 أ تعدين تعدين

 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ أشغال عمومية أشغال عمومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  706رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان 1جامعة البميدةفي الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  137-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البميدة، المعّدل و المتّمم، جامعة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ّول عام ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26ي المؤرخ ف 75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 1المتضّمن إلحاق ليسانس مؤىمة  بعنوان جامعة البميدة إلى جامعة البميدة  2013جوان  03المؤرخ في  384بمقتضى القرار رقم  -
-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  658بمقتضى القرار رقم  -

 ،1بجامعة البميدة  2014
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -

 "عموم وتكنولوجيا"، 
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -

 وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -

 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -

 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "
ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في 2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -

 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -

 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "
امج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برن 2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -

 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557رقم  بمقتضى القرار -

 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة المناخ م وتكنولوجيا" فرع ""عمو 
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، فة و أمن صناعينظا "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ا 2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي موم وتكنولوجيا" فرع ""ع

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطن -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

نس المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسا« عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بج

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 1 البميدةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  526

 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :بموجب ،1 البميدةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 ،2013جوان  03المؤّرخ في  384القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  658القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1 البميدةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1انبهٛذةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة بيوطبية ىندسة بيوطبية
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ ري  ري 
 أ اتصاالت سمكية  ال سمكية اتصاالت سمكية وال سمكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  707رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة برج بوعريريج في الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 دراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ال



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  527

 

إنشاء جامعة المتضّمن  2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عام  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 برج بوعريريج،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤرخ في   110بمقتضى القرار رقم -
 بجامعة برج بوعريريج، 2007-2006 الجامعية

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2008أوت  07رخ في المؤ  153  بمقتضى القرار رقم -
 بجامعة برج بوعريريج، 2008-2007 الجامعية

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  88بمقتضى القرار رقم  -
 برج بوعريريج، بجامعة 

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  169مقتضى القرار رقم ب -
  بجامعة برج بوعريريج، 2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576تضى القرار رقم بمق -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551مقتضى القرار رقم ب -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ي ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس ف 2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  528

 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، فة و أمن صناعينظا "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ا 2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي موم وتكنولوجيا" فرع ""ع

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

د لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا المحد 2005أكتوبر  20المؤرخ في  116بمقتضى المقرر رقم  -
 ،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

يداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الب -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم برج بوعريريجييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه الحالة، فإن 
الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الطالب، بعد 
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اغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيد
 المعنية.

 :، بموجببرج بوعريريجُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤرخ في  110القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  153القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  88القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  169القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار برج بوعريريجة يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامع :5المادة 

  .ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العمميسالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بشج بٕػشٚشٚح بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق
 أ طاقوية ىندسة ميكانيكية

 أ سمكية و ال سمكيةاتصاالت  اتصاالت سمكية و ال سمكية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  708رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة البويرة في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14مؤّرخ في ال 241-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البويرة،
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ألّول عام ربيع ا 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤرخ في  263بمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالبويرة، 2011

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04خ في المؤر  529بمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالبويرة، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75لقرار رقم بمقتضى ا -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 2013-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤرخ في  248بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة البويرة،

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  661بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة البويرة، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

دة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيا 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي 2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية ولوجيا" فرع ""عموم وتكن

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات " "عموم وتكنولوجيا" فرع

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثاني 2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في المؤرخ  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03بمعباس بتاريخ  مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم البويرةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبالبويرةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  263القرار رقم  -
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 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ قي  529القرار رقم  -
 ،2012أكنوبر  1ّرخ في المؤ  248القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  661القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي البويرةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  انبٕٚشةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق
 أ طاقوية ىندسة ميكانيكية

 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  709رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة بومرداس في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

إنشاء جامعة المتضّمن   1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عام  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،بومرداس، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان األكاديمية و المينية الميسانس  المتضّمن تسوية شيادات 2007جوان  20المؤرخ في  92بمقتضى القرار رقم  -
 ،2005-2004 السنة الجامعية

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤرخ في  128بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، 2007-2006 الجامعية
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 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  82بمقتضى القرار رقم  -
 معدل،ال  بجامعة بومرداس،

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  158بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل،  بجامعة بومرداس، 2010

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤرخ في  275بمقتضى القرار رقم  -
 جامعة بومرداس،ب 2011

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في  508بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 ادتي الميسانس والماستر،شي

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 2013-2012 الجامعيةتأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة المتضّمن  2012أكتوبر  01المؤرخ في  249بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس،

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  662بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

دة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيا 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي 2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس 2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس 2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التع 2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568القرار رقم بمقتضى  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة فرع ""عموم وتكنولوجيا" 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد بر  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116بمقتضى المقرر رقم  -
 ، 2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»الوطنية لميدان بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة  المعروضة من طرف المؤسسات

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس، بموجب :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 المعّدل، ،2007جوان  20المؤرخ في  92القرار رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  128القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  181القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  82القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009جويمية  1المؤّرخ في  158القرار رقم  -
 المعّدل، ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  275القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  508القرار رقم  -
 ،2012أكنوبر  1المؤّرخ في  249القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  662القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
القرار الذي  جامعة بومرداس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا ةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بٕيشداطبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة بيوطبية ىندسة بيوطبية
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق
 أ ىندسة صناعية ىندسة صناعية

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ تعدين تعدين
 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  710رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة الشمف في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،امعة الشمف، المعّدل والمتّممإنشاء ج

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ألّول عام ربيع ا 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤرخ في  129  بمقتضى القرار رقم -
 بجامعة شمف، المعدل، 2007-2006 الجامعية

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2008أوت  07المؤرخ في  149  رقم بمقتضى القرار -
 بجامعة شمف، المعدل، 2008-2007 الجامعية

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  81بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل، ،بجامعة شمف

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  159بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل، بجامعة شمف، 2010

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  08المؤرخ في  329بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل، بجامعة الشمف، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان و 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 2013-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤرخ في  250بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة شمف،

-2013 ة الجامعيةتأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  663بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الشمف، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

لنيل شيادة الميسانس  الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" 2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك فرع ""عموم وتكنولوجيا" 
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية ا" فرع ""عموم وتكنولوجي

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24خ في المؤر  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية فرع " "عموم وتكنولوجيا"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لني 2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في  المؤرخ 568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين رع ""عموم وتكنولوجيا" ف

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ال 2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116 بمقتضى المقرر رقم -
 ،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
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بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015 فبراير 26و 25، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :جبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، بمو  :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007حوان  20المؤّرخ في  129القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  149القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  81القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  159القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  329القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  250القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  663القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الشمف، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انشهف بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية

 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ صيانة صناعية

 أ كيروتقني كيروتقني
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ ري  ري 
 أ اتصاالت سمكية وال سمكية اتصاالت سمكية وال سمكية

 أ أشغال عمومية أشغال عمومية
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  711رقم  قرار
 "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان 1جامعة قسنطينةفي الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،والبحث العمميإن وزير التعميم العالي 

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتعمق بتنظيم  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  24المؤّرخ في  213-84المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى و  -
 جامعة قسنطينة وسيرىا، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ر التعميم العالي والبحث العممي،وزي

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

جامعة  جامعة قسنطينة إليبعنوان  مؤىمةليسانس ال إلحاق المتضّمن 2013ماي  06المؤّرخ في  314وبمقتضى القرار رقم -
 ،1قسنطينة 

 – 2013السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  664وبمقتضى القرار رقم  -
 ،1بجامعة قسنطينة  2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد 2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554رقم بمقتضى القرار  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني تكنولوجيا" فرع ""عموم و 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

مسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم ل 2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية ولوجيا" فرع ""عموم وتكن

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية كنولوجيا" فرع ""عموم وت

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

انية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الث 2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24 المؤرخ في 567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل ا" فرع ""عموم وتكنولوجي

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 1قسنطينة ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى 
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بموجب ،1قسنطينة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2013ماي  06المؤّرخ في  314القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  664القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
بيق ىذا القرار الذي ، كّل فيما يخصو بتط1قسنطينة يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1لغُطُٛتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ عمم الطيران عمم الطيران
 أ آلية آلية

 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة بيوطبية ىندسة بيوطبية
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة التكييف ىندسة التكييف

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ نظافة و أمن صناعي نظافة و أمن صناعي
 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  712رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان 3جامعة قسنطينةفي الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 محصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات ل

المتضّمن إنشاء  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤّرخ في  402-11المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى و  -
 ،3جامعة قسنطينة 
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 ،3جامعة قسنطينة إلي جامعة قسنطينةبعنوان  مؤىمةليسانس ال إلحاق المتضّمن 2013ماي  06المؤّرخ في  318وبمقتضى القرار  -
لذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان ، ا2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -

 "عموم وتكنولوجيا"، 
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -

 وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -

 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -

 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -

 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "
في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -

 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -

 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "
مج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنا 2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558ار رقم بمقتضى القر  -

 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة الطرائق عموم وتكنولوجيا" فرع ""
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج 2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس 2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -

 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -

 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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ميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التع 2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمومية أشغال "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»الوطنية لميدان بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة  المعروضة من طرف المؤسسات

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 3قسنطينة ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : المادة األولى
  لممحق ىذا القرار.وتكنولوجيا"، طبقا 

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب3قسنطينة ؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، الم :3المادة 

 .2013ماي  06المؤّرخ في  318القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 3قسنطينة يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3لغُطُٛتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق عموم وتكنولوجيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  713رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة الجمفة في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 محصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات ل
المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7المؤّرخ في  09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،الجمفة
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت   07المؤّرخ في  177وبمقتضى القرار رقم  -

 الجامعي  بالجمفة، بالمركز 2008 –
 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 84وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة الجمفة ،
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  161وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة الجمفة ، 2010
 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010بر سبتم 08المؤّرخ في  339وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة الجمفة ، 2011
 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  511وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة الجمفة ، 2012
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  666قتضى القرار رقم وبم -

 بجامعة الجمفة، 2014
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -

 "عموم وتكنولوجيا"، 
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -

 وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -

 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -

 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -

 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "
دة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيا 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -

 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية ولوجيا" فرع ""عموم وتكن

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24لمؤرخ في ا 561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية يا" فرع ""عموم وتكنولوج

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014ية جويم 24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

انية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الث 2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في المؤرخ  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية وتكنولوجيا" فرع ""عموم 

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»ع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان بناءا عمى محضر اجتما -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 
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بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 

 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة، في ميدان "عموم  :المادة األولى

  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعد :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة، بموجب :3المادة 
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  177القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  84القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  161القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  339القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  511القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  666القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الجمفة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اندهفت بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية

 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ صيانة صناعية

 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية مدنيةىندسة 
 أ ىندسة صناعية ىندسة صناعية

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ ري  ري 
 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية

 أ أشغال عمومية أشغال عمومية
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  714رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة الوادي في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 محصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات ل
جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ في ال 243-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الوادي،
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2006المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20 المؤّرخ في  113وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بالوادي،   2007 –
 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت   07المؤّرخ في  178وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بالوادي،   2008 –
 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 93وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بالوادي ،
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  171وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بالوادي، 2010
 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  264وبمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بالوادي، 2011
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
ن والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدا2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -

 "عموم وتكنولوجيا"، 
وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -

 وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -

 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "
برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد 2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -

 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -

 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -

 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "
ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في 2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -

 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد بر  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559رار رقم بمقتضى الق -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

 الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان 2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج 2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564رار رقم بمقتضى الق -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي " فرع ""عموم وتكنولوجيا

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التع 2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24رخ في المؤ  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي تكنولوجيا" فرع ""عموم و 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25منعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ ال

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
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 ما يأتي: يقرر
، في ميدان "عموم الواديييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :وجب، بمالواديُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 ،2007جوان  20المؤرخ في  113القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  178القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  93القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  171القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  264القرار رقم  -

 .2016-2015السنة الجامعية  يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي الوادييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انٕاد٘ بؼُٕاٌ خايؼت  انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ  يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ صيانة صناعية

 أ كيروتقني كيروتقني
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق
 أ طاقوية ىندسة ميكانيكية

 أ ري  ري 
 أ تكرير و بيتر وكيمياء صناعات بيتروكمياوية

 أ و ال سمكية اتصاالت سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  715رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة غرداية في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  550

 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 محصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات ل

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14مؤّرخ في ال 248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   غرداية،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  266وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي غرداية،   2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24خ في المؤرّ  669وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة غرداية، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5مؤرخ في ال 01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثا 2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق ""عموم وتكنولوجيا" فرع 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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ة لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثاني 2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية وتكنولوجيا" فرع ""عموم 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571ر رقم بمقتضى القرا -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

س في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم غردايةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :، بموجبغردايةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  266القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  669القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي غردايةمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة يك :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  غشداٚت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ صيانة صناعية كيروميكانيك
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ ري  ري 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  716رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة قالمة في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  273-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   ،ء جامعة قالمة، المعّدل والمتّممإنشا
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األّول عام ر  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2006المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20 المؤّرخ في  94وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة قالمة،   2007
 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت   07لمؤّرخ في ا 182وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة قالمة،   2008 –
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  162وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة قالمة  ، 2010
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر ار بمقتضى القر  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
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، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 سيرىا،وتشكيمتيا وتنظيميا و 

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 الماستر،وشيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك فرع ""عموم وتكنولوجيا" 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014مية جوي 24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، المناخ ىندسة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، فة و أمن صناعينظا "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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لثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ا 2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014يمية جو  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ن الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدا 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ، 2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

داغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البي -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

تخصصات الميسانس المتضمن إعداد مرجع « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسن، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدا

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :جبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة قالمة، بمو  :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤرخ في  94القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  182القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  670القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قالمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  555

 

  لانًت بؼُٕاٌ خايؼت تيطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْه يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية

 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ صيانة صناعية

 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق
 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية

 أ ري  ري 
 أ سمكيةاتصاالت سمكية و ال  اتصاالت سمكية و ال سمكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  717رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة جيجل في الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن  2003يوليو سنة   22الموافق  1424جمادى األولى عام  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   ،جامعة جيجل، المعّدل والمتّمم إنشاء
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األّول عام ربي 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20 المؤّرخ في  95وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة جيجل، 2007 – 2006
المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية ومينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  151وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة جيجل، 2008 – 2007
 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 86 وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة جيجل،
 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  513وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة جيجل، 2012
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -

 والماستر،شيادتي الميسانس 
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  257وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل ، 2013

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  671وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل ، 2014

يدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس م2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، لياتآ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني يا" فرع ""عموم وتكنولوج

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ال 2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24 المؤرخ في 559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية ع ""عموم وتكنولوجيا" فر 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية كنولوجيا" فرع ""عموم وت

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

انية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الث 2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24 المؤرخ في 567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل ا" فرع ""عموم وتكنولوجي

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نات عميا المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوي 2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ، 2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

تضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، الم -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
اغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الر 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، بموجب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤرخ في  95القرار رقم  -
 ،2008وت أ 07المؤّرخ في  151القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  86القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  513القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  257القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  671القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
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يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة جيجل، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خٛدم بؼُٕاٌ خايؼت انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ  يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 ػٍَٛ ٚرىٌٕٛٛخٍب

 أ آلية آلية
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ ري  ري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  718رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة خميس مميانة في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
التوجييي  المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ في ال 247-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 خميس مميانة،
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األّول عام ر  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  115وبمقتضى القرار رقم  -

 الجامعي بخميس مميانة، بالمركز 2007 – 2006
المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  154وبمقتضى القرار رقم  -

 الجامعي بخميس مميانة ، بالمركز 2008 – 2007الجامعية 
 – 2008معية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجا 2009ماي  06المؤّرخ في  105وبمقتضى القرار رقم  -

 الجامعي بخميس مميانة ، بالمركز 2009
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  174وبمقتضى القرار رقم  -

 الجامعي بخميس مميانة ، بالمركز 2010
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ات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل ، المتضّمن كيفي2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012 أكتوبر 01المؤّرخ في  259وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خميس مميانة ، 2013

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  672وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خميس مميانة ، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات ولوجيا" فرع ""عموم وتكن

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني يا" فرع ""عموم وتكنولوج

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ال 2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية ولوجيا" فرع ""عموم وتكن

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات " "عموم وتكنولوجيا" فرع

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثاني 2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة فرع ""عموم وتكنولوجيا" 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد بر  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03سيدي بمعباس بتاريخ  مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

"عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 
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 ما يأتي: يقرر

، في ميدان خميس مميانةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى 
  "عموم وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
مبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمط

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
تخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية ل

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبخميس مميانةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤرخ في  115القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  154القرار رقم  -
 ،2009ماي  06مؤّرخ في ال 105القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  174القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  259القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  672القرار رقم  -
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي خميس مميانةوالتكوين العاليين ومدير جامعة  يكمف المدير العام لمتعميم :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خًٛظ يهٛاَت  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  719رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة خنشمة في الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 محصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات ل
جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ في ال 246-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،خنشمة
المحدد صالحيات  2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  268وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة خنشمة ، 2011
المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  179وبمقتضى القرار رقم  -

 الجامعي بخنشمة، بالمركز 2008 – 2007الجامعية 
 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  104وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة خنشمة ، 2009
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  258وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة، 2013

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  673وبمقتضى القرار رقم  -
 مة،بجامعة خنش 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 الماستر،وشيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد 2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

حدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي ي 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556رار رقم بمقتضى الق -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

 الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان 2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج 2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي 2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566م بمقتضى القرار رق -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية عموم وتكنولوجيا" فرع ""
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "
نامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد بر  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -

 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -

 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571القرار رقم بمقتضى  -

 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -

 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -

 ،2014ديسمبر  04و 03االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع 
المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -

 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 
ماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجت -

   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 
 .2015أبريل  30و 29 

 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة، في ميدان "عموم  : األولىالمادة 

  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

مطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن ل
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

لتخصصات الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة، بموجب :3المادة 
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  179القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  104القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07خ في المؤرّ  268القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  258القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  673القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة خنشمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خُشهت  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ ىندسة المواد

 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التكويناتيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  720رقم  قرار
 "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة األغواط في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
والمتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،األغواط، المعّدل إنشاء جامعة
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  96وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة األغواط، 2007 – 2006
المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية ومينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07 المؤّرخ في 152وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة األغواط، 2008 – 2007
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  164وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة األغواط ، 2010
 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  278وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة األغواط، 2011
 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  514وبمقتضى القرار رقم  -

 ألغواط ،بجامعة ا 2012
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  260وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة األغواط، 2013
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ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، لياتآ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

حدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي ي 2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558تضى القرار رقم بمق -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في 2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

د برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحد 2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس 2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التع 2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568القرار رقم بمقتضى  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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ن الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدا 2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد بر  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ، 2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

ء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمنا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25، بتاريخ المنعقد بجامعة بومرداس

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، في ميدان "عموم  :المادة األولى 
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :موجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، ب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤرخ في  96القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  152القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009جويمية  1المؤّرخ في  164القرار رقم  -
 المعّدل، ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  278القرار رقم  -
 المعّدل، ،2011سبتمبر  04ّرخ في المؤ  514القرار رقم  -
 المعّدل، ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  260القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
رار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة األغواط، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا الق :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األغٕاط  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ ري  ري 
 أ نظافة و أمن صناعي نظافة و أمن صناعي
 أ تكرير و بيتر وكيمياء صناعات بيتروكمياوية

 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية
 أ أشغال عمومية أشغال عمومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  721رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة معسكر في الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 محصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات ل
المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،معسكر
المحدد صالحيات  2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية و المينية تأىيل الميسانسالمتضّمن  2007جوان  20المؤرخ في  117بمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بمعسكر،المعدل و المتمم، 2007-2006 الجامعية
 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06لمؤرخ في ا 108بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة معسكر،
-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  165بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة معسكر، 2010
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03ي المؤرخ ف 712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
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، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 2012-2011تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في 515بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر،

 2013-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤرخ في  261بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر،

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  675بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران ا" فرع ""عموم وتكنولوجي

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014ة جويمي 24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، بيةىندسة بيوط "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

مسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم ل 2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لني 2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في  المؤرخ 568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة فرع ""عموم وتكنولوجيا" 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

ماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجت -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر، في ميدان "عموم  :األولىالمادة 
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
طمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة معسكر، بموجب :3المادة 

 ، 2007جوان  20المؤّرخ في  117القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009ماي  06المؤّرخ في  108القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  165القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  515القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  261القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  675القرار رقم  -
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة معسكر، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يؼغكش  خايؼتبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة بيوطبية ىندسة بيوطبية
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ ري  ري 
 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية

 أ أشغال عمومية أشغال عمومية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  722رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة المدية في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات 
المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،المدية
المحدد صالحيات  2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  118وبمقتضى القرار رقم  -

 الجامعي بالمدية، بالمركز2007 – 2006
المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008  أوت 07المؤّرخ في  155وبمقتضى القرار رقم  -

 الجامعي بالمدية، بالمركز2008 – 2007الجامعية 
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 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  97وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المدية ،

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  280رقم وبمقتضى القرار  -
 بجامعة المدية ، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 نولوجيا"، "عموم وتك

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران م وتكنولوجيا" فرع ""عمو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمس 2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في المؤرخ  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ندسة بحريةى "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي " فرع ""عموم وتكنولوجيا

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

مسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم ل 2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « كنولوجياعموم وت»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المج

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المدية، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :موجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة المدية، ب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  118القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  155القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  97القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  280القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المدية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 انًذٚت  بؼُٕاٌ خايؼت انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ  يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة التكييف ىندسة التكييف
 أ الطرائقىندسة  ىندسة الطرائق

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ نظافة و أمن صناعي نظافة و أمن صناعي
 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ينات يتضمن مطابقة التكو ، 2015أوت  05مؤّرخ في  723رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة مستغانم في الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  220-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   ،ل والمتّممجامعة مستغانم، المعدّ 
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 المفتوحة بعنوان السنة الجامعية األكاديمية و المينية تأىيل الميسانسالمتضّمن  2007جوان20المؤرخ في  97بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة مستغانم، المعدل، 2008-2007
-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01في  المؤرخ 168بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة مستغانم، 2010
 2008-2007 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2008أوت  07المؤرخ في  167بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة مستغانم،
 2009-2008تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي06المؤرخ في  98بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة مستغانم، المعدل،
 2012-2011تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في  281بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة مستغانم،
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03 المؤرخ في 712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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 2013-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤرخ في  263رقم  بمقتضى القرار -
 بجامعة مستغانم،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران ا" فرع ""عموم وتكنولوجي

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014ة جويمي 24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، بيةىندسة بيوط "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لني 2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في  المؤرخ 568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين رع ""عموم وتكنولوجيا" ف

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ن الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدا 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ، 2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

داغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البي -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

تخصصات الميسانس المتضمن إعداد مرجع « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسن، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدا

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، في ميدان "عموم  : المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :موجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، ب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  97القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  168القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  98القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  167القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  281القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  263القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
لقرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مستغانم، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا ا :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يغخغاَى  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ تكرير و بيتر وكيمياء صناعات بيتروكمياوية
 أ عموميةأشغال  أشغال عمومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  724رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانجامعة المسيمة في الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

    ،ء جامعة المسيمة، المعّدل والمتّممإنشا
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  98وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة المسيمة،   2007 – 2006
المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  159ار رقم وبمقتضى القر  -

 بجامعة المسيمة،   2008 – 2007الجامعية 
 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  101وبمقتضى القرار رقم  -

 لمسيمة  ،بجامعة ا 2009
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  168وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة المسيمة  ، 2010
 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  282وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة المسيمة  ، 2011
 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  518وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة المسيمة  ، 2012
دراسات لنيل ، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري ال2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
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، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

المشترك لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

لثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ا 2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014يمية جو  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شي 2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

مسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم ل 2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية وتكنولوجيا" فرع ""عموم 
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571ر رقم بمقتضى القرا -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

س في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»ءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان بنا -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

ينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكو  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
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ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤرخ في  98القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  159القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  101القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  168القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  282القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  518القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ن العاليين ومدير جامعة المسيمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوي :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 انًغٛهت  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ ري  ري 
 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  725رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان 1جامعة وىرانفي الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  211-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،وىران وسيرىا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام  ربيع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009-2008تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي06المؤرخ في  102بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة وىران السانيا،

 2010-2009تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ويمية ج01المؤرخ في  139بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة وىران، المعدل، 

 المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةأكاديمية و مينية تأىيل ليسانس المتضّمن  2008أوت  07المؤرخ في  160بمقتضى القرار رقم  -
 جامعة وىران السانيا، 2007-2008

 2011-2010تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤرخ في  283رقم  بمقتضى القرار -
 بجامعة وىران السانيا،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  580

 

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 كنولوجيا"، "عموم وت

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران وم وتكنولوجيا" فرع ""عم

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في  المؤرخ 555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية ""عموم وتكنولوجيا" فرع 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، فة و أمن صناعينظا "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ن الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدا 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»ضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان بناءا عمى مح -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

سانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات المي -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

"عموم  ، في ميدان1وىران ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحال
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب1وىران ان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميد :3المادة 

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  160القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  102القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  139القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  283القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1وىران يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 العممي  وزير التعميم العالي والبحث                                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

  1ْٔشاٌ بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق عموم وتكنولوجيا

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  726رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان جامعة ورقمةفي الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سنة  يوليو 23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،امعة ورقمة، المعّدل والمتّممإنشاء ج

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام  ربيع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  266وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة، المعّدل، 2013

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20لمؤّرخ في ا 100وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، 2007 – 2006الجامعية 

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  أكاديمية ومينية المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت  07المؤّرخ في  161وبمقتضى القرار رقم  -
 ورقمة ، بجامعة 2008 – 2007

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  100وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، 2009

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  140وبمقتضى القرار رقم  -
 معة ورقمة ، المعّدل،بجا 2010

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  520وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، 2012

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  284بمقتضى القرار رقم و  -
 بجامعة ورقمة ، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  680وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، 2014

قاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم ال2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  583

 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، لياتآ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية ولوجيا" فرع ""عموم وتكن

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24لمؤرخ في ا 561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية يا" فرع ""عموم وتكنولوج

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014ية جويم 24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

انية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الث 2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في المؤرخ  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  584

 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ، المعّدل، 2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسللنيل شيادة ا

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

طابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة م -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، بموجب :3المادة 

 المعّدل، ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  100القرار رقم  -
 ،2008اوت  07المؤّرخ في  161القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  100القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  140القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  284القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  520القرار رقم  -
 المعّدل، ،2012أكتوبر  01المؤّرخ في  266القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  680ر رقم القرا -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ورقمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٔسلهت  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ صيانة صناعية كيروميكانيك
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ ري  ري 
 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  727رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان جامعة أم البواقيفي الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء جامعة أم  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،البواقي

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام ربيع  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  119وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بأم البواقي، 2007 – 2006الجامعية 

 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت  07المؤّرخ في  171قتضى القرار رقم وبم -
 بالمركز الجامعي بأم البواقي، 2008 –

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  99وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي ، المعّدل،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  141وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي،  2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  285وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي ، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  681وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي ، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576قم بمقتضى القرار ر  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551رقم  بمقتضى القرار -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات م وتكنولوجيا" فرع ""عمو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني يا" فرع ""عموم وتكنولوج

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24ؤرخ في الم 562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل وتكنولوجيا" فرع " "عموم
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسن 2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572ضى القرار رقم بمقت -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

عميا المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ،  2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

ضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المت -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
بة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
خصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لت

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي، بموجب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤرخ في  119القرار رقم  -
 ،2008أوت  07مؤّرخ في ال 171القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  99القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  141القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  285القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤرخ في  681القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أم البواقي، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أو انبٕالٙ بؼُٕاٌ خايؼت انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ  يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 ػٍَٛ ٚرىٌٕٛٛخٍب

 أ آلية آلية
 أ صيانة صناعية كيروميكانيك
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ ري  ري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ينات يتضمن مطابقة التكو ، 2015أوت  05مؤّرخ في  728رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان جامعة سعيدةفي الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة ال

  ،المتضّمن إنشاء جامعة سعيدة 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم  7مؤّرخ في  10-09المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
حيات المحدد صال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
-2007 المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةأكاديمية تأىيل ليسانس المتضّمن  2007جوان  20المؤرخ في  120بمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بسعيدة،. 2008
-2007ة المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمي 2008أوت  07المؤرخ في  172بمقتضى القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بسعيدة، المعدل، 2008
-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  142بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سعيدة، 2010
ن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل ، المتضمّ 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 2013-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012توبرأك 01المؤرخ في  268بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سعيدة،
-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  682بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سعيدة، 2014
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -

 "عموم وتكنولوجيا"، 
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الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014ة جويمي 23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

انس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليس 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس 2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات " "عموم وتكنولوجيا" فرع

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثاني 2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في المؤرخ  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، ريات وميكانيك الدقةبص "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

عميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج الت 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤرخ في  120القرار رقم  -
 المعّدل، ،2008أوت  07المؤّرخ في  172القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1ؤّرخ في الم 142القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  268القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  682القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سعيدة، كّل  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عؼٛذة  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة بيوطبية ىندسة بيوطبية
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ ري  ري 
 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  729رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان 1جامعة سطيففي الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989غشت سنة الموافق أول  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  140-89المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 جامعة سطيف، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رق -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 ، 1جامعة سطيف بعنوان  مؤىمةليسانس  إلحاقالمتضّمن  2013ماي  06المؤّرخ في  320وبمقتضى القرار رقم  -
 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  683وبمقتضى القرار رقم  -

 ،1بجامعة سطيف  2014
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -

 "عموم وتكنولوجيا"، 
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -

 وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -

 "، انعمم الطير  "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -

 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -

 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -

 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -

 "، كيروتقني يا" فرع ""عموم وتكنولوج
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
ثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ال 2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -

 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24 المؤرخ في 559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية ع ""عموم وتكنولوجيا" فر 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثاني 2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات " "عموم وتكنولوجيا" فرع

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثاني 2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في المؤرخ  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، ريات وميكانيك الدقةبص "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

عميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج الت 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 1 سطيفييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
لراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة ا

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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ت الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصا
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجب1 سطيفُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 ،2013ماي  06المؤّرخ في  320القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  683القرار رقم  -

 .2016-2015لقرار ابتداء  من السنة الجامعية يسري مفعول ىذا ا :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1سطيفيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1عطٛف بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  730رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"سيدي بمعباس في ميدانجامعة في الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

اء المتضّمن إنش 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة سيدي بمعباس، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18 المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

لمفتوحة بعنوان األكاديمية و المينية ايسانس شيادات المتأىيل المتضّمن  2007جوان  20المؤرخ في  103القرار رقم وبمقتضى  -
 سيدي بمعباس ،  2007-2006 السنة الجامعية

 لمفتوحة بعنوان السنة الجامعيةأكاديمية ايسانس لتأىيل المتضّمن  2008أوت   07 المؤرخ في 170القرار رقم بمقتضى و  -
 سيدي بمعباس ،  2007-2008

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي   06 المؤرخ في 71القرار رقم وبمقتضى  -
 سيدي بمعباس ، 
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-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  145القرار رقم وبمقتضى  -
 سيدي بمعباس ، المعدل، 2010

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  08المؤرخ في  334القرار رقم وبمقتضى  -
 سيدي بمعباس ،بجامعة  2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

اميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مي2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  686القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة سيدي بمعباس ، 2014

شيادات ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك ل2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

يل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لن 2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني يا" فرع ""عموم وتكنولوج

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ال 2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24 المؤرخ في 559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية ع ""عموم وتكنولوجيا" فر 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثاني 2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24 المؤرخ في 564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

دة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيا 2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014ية جويم 24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، نيك الدقةبصريات وميكا "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

المتضّمن قائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان عروض  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم و بمقتضى  -
 معدل،، ال2006-2005 مسنة الجامعيةالتكوين العالي لنيل شيادة الميسانس "نظام جديد" ل

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»لميدان  بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجامع

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، في ميدان  :المادة األولى
  "عموم وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ة لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجي

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، بموجب :3المادة 

 المعّدل، ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  103القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  170قرار رقم ال -
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 ،2009ماي  06المؤّرخ في  71القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009جويمية  1المؤّرخ في  145القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  334القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  686القرار رقم  -

 .2016-2015من السنة الجامعية  يسري مفعول ىذا القرار ابتداء   :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عٛذ٘ بهؼباط بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ عمم الطيران عمم الطيران
 أ آلية آلية

 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ ري  ري 
 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية

 أ أشغال عمومية أشغال عمومية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  731رقم  قرار
  "ٔحكُٕنٕخٛاػهٕو "في ميدان جامعة سكيكدةفي الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  272-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
   ،إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 التعميم العالي والبحث العممي، وزير

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  69وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 

 – 2009جامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة ال 2009جويمية  01المؤّرخ في  146وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 2010

 – 2010لمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ا 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  288وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  526وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012س مار  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  687وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23ؤرخ في الم 576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23لمؤرخ في ا 551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك فرع ""عموم وتكنولوجيا" 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014مية جوي 24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014ويمية ج 24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة 2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، النقلىندسة  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسا 2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في المؤرخ  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

ماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجت -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة، في ميدان "عموم  :ىالمادة األول
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه  يمكن لمطمبة

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
صات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة، بموجب :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  102القرار رقم  -
 ،2009ماي  06في المؤّرخ  69القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  146القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  288القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  526القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  687القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سكيكدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "فٙ  عكٛكذة خايؼتبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية

 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ صيانة صناعية

 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة بيوطبية ىندسة بيوطبية
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ نظافة و أمن صناعي صناعي نظافة و أمن
 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ات يتضمن مطابقة التكوين، 2015أوت  05مؤّرخ في  732رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان جامعة سوق أىراسفي الميسانس المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة ال
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جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ ال 245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 سوق أىراس،

حدد صالحيات الم 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  121وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس، 2007 – 2006الجامعية 

 – 2008تضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية الم 2009ماي  06المؤّرخ في  103وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس، 2009

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  177وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس ، 2010

 – 2010لمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ا 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  269وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس،  2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 ماستر،شيادتي الميسانس وال

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  688وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سوق أىراس ، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الميسانس الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ا 2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني يا" فرع ""عموم وتكنولوج

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ال 2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية ولوجيا" فرع ""عموم وتكن

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات " "عموم وتكنولوجيا" فرع

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل وتكنولوجيا" فرع " "عموم

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسن 2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572ضى القرار رقم بمقت -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

متضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، ال -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

ناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس ب -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم سوق أىراسييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
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الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :بموجب ،سوق أىراسُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  121القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  103القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  177القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  269القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  688القرار رقم  -

 .2016-2015تداء  من السنة الجامعية يسري مفعول ىذا القرار اب :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سوق أىراسيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "فٙ يٛذاٌ عٕق أْشاط  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية

 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ صيانة صناعية

 أ كيروتقني كيروتقني
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق
 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية

 أ ري  ري 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من مطابقة التكوينات يتض، 2015أوت  05مؤّرخ في  733رقم  قرار 
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"تبسة في ميدانجامعة في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم، المعّدل لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول ع

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،تبسة
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة والمينية  األكاديمية ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  مكرر 121وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بتبسة، 2007 – 2006بعنوان السنة الجامعية 

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  89وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تبسة، المعّدل،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  147وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تبسة، المعّدل، 2010

 – 2010لمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ا 2010سبتمبر  08المؤّرخ في  335م وبمقتضى القرار رق -
 بجامعة تبسة، المعّدل، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  274قتضى القرار رقم وبم -
 بجامعة تبسة ،  2013

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  689وبمقتضى القرار رقم  -
 ،بجامعة تبسة  2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 الماستر،وشيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد 2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

حدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي ي 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

س في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

حدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي ي 2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561قتضى القرار رقم بم -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في 2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

حدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي ي 2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية وم وتكنولوجيا" فرع ""عم

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

مج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنا 2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571قرار رقم بمقتضى ال -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة لي 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ، المعّدل والمتّمم،2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « وتكنولوجياعموم »بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 يأتي:ما  يقرر

 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
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يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :بُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، بموج :3المادة 
 المعّدل، ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20مكرر المؤّرخ في  121القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  89القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  147القرار رقم  -
 المعّدل، ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  335القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  274القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  689القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تبسة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  .النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي في
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "حبغت  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية

 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ صيانة صناعية

 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة بيوطبية ىندسة بيوطبية
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ استغالل المناجم ىندسة منجميو
 أ المعدنيةتثمين الموارد 

 أ تعدين تعدين
 أ اتصاالت سمكية وال سمكية اتصاالت سمكية وال سمكية

 أ أشغال عمومية أشغال عمومية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  734رقم  قرار  
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان جامعة تيارتفي الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،عّدل والمتّممإنشاء جامعة تيارت، الم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  104وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت،    2007 – 2006

 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  166وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت،    2008 –

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  96وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  148رقم  وبمقتضى القرار -
 بجامعة تيارت، 2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75تضى القرار رقم بمق -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  275وبمقتضى القرار رقم  -
 تيارت، بجامعة 2013

 – 2010الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  تسوية المتضّمن  2013فيفري 11المؤّرخ في  44وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت،   2011

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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دة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيا 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي 2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس 2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014يمية جو  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية ""عموم وتكنولوجيا" فرع 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ال 2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ن الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدا 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
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المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»ضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان بناءا عمى مح -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

سانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات المي -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
راغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة ال

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة تيارت، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  104القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  166القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  96القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرح في  148القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  275القرار رقم  -
 ..........فيفري  11المؤّرخ في  44القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيارت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "حٛاسث  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ أشغال عمومية أشغال عمومية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  735رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان جامعة تيزي وزوفي الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء   1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،وزو، المعّدل والمتّمم جامعة تيزي 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام ربيع األّول  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116القرار رقم وبمقتضى  -
 جامعة مستغانم، المعدلو المتمم،ب 2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية ميسانس شيادات التأىيل المتضّمن  2007جوان20المؤرخ في  105القرار رقم وبمقتضى  -
 جامعة تيزي وزو، 2007-2006الجامعية

 2009-2008 السنة الجامعية تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوانالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  94القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة تيزي وزو،

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية 01المؤرخ في  149القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة تيزي وزو، 2010

-2011وان السنة الجامعيةتأىيل الميسانس المفتوحة بعنالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في  543القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة تيزي وزو، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  691القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة تيزي وزو، 2014

د برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يحد2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

دد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يح 2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553ر رقم بمقتضى القرا -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك وم وتكنولوجيا" فرع ""عم

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

مسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم ل 2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

مسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم ل 2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية وتكنولوجيا" فرع ""عموم 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة فرع ""عموم وتكنولوجيا" 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد بر  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03سيدي بمعباس بتاريخ  مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة
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المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

"عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه  يمكن لمطمبة

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
صات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو، بموجب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤرخ في  105القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  94القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  149القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  543القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  691القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيزي وزو، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا " حٛض٘ ٔصٔ بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  736رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"تممسان في ميدانجامعة في الميسانس المؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  ،تممسان، المعّدل والمتّمم جامعة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام ربيع  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية و المينية الميسانسالمتضّمن تسوية شيادات  2007جوان20المؤرخ في  92بمقتضى القرار رقم  -
 ، 2005-2004 الجامعية

 2007-2006 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، المتضّمن 2007جوان  20خ في المؤر  106بمقتضى القرار رقم  -
 جامعة تممسان،

  2008-2007 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، المتضّمن 2008أوت  07المؤرخ في  164بمقتضى القرار رقم  -
 جامعة تممسان،

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، المتضّمن 2009ماي  06المؤرخ في  95بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان،

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، المتضّمن 2009جويمية  01المؤرخ في  150بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، 2010

 2011-2010تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010تمبر سب 08المؤرخ في  336بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، المعدل و المتمم،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75رقم  بمقتضى القرار -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في  544بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، 2012

-2012تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، المتضّمن 2012أكتوبر  01المؤرخ في  277ى القرار رقم بمقتض -
 بجامعة تممسان، 2013

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  692بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576القرار رقم بمقتضى  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551ى القرار رقم بمقتض -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

دان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في مي 2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

عميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج الت 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24مؤرخ في ال 556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية كنولوجيا" فرع ""عموم وت

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

انية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الث 2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24 المؤرخ في 567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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مسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم ل 2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116قرر رقم بمقتضى الم -
 ، المعدل،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015ريل أب 30و 29 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :وجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، بم :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤرخ في  92القرار رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  106القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  164القرار رقم  -
 ،ماي  06المؤّرخ في  95القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  150القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  336القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  277القرار رقم  -
 المعّدل. ،2013سبتمبر 24المؤرخ في  692القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يين ومدير جامعة تممسان، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العال :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا " حهًغاٌ بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية

 أ ميكانيكيإنشاء  ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ ري  ري 
 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  737رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان بومدين لمعموم والتكنولوجيا جامعة ىواري المؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  210-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،ولوجيا وسيرىاىواري بومدين لمعموم والتكن

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األّول عام ربي 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  107وبمقتضى القرار رقم  -
    ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا، 2007 – 2006

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  92وبمقتضى القرار رقم  -
 ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا،   

 – 2009ة المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعي 2009جويمية   1المؤّرخ في  151وبمقتضى القرار رقم  -
 ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا،    2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  337وبمقتضى القرار رقم  -
 ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا، 2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  545وبمقتضى القرار رقم  -
 ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75م بمقتضى القرار رق -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01ى القرار رقم بمقتض -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران ع ""عموم وتكنولوجيا" فر 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية ا" فرع ""عموم وتكنولوجي

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

نة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمس 2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي يا" فرع ""عموم وتكنولوج

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا المحدد لقائمة م 2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ،2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 يأتي:ما  يقرر

ىواري بومدين لمعموم ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  ، في ميدان "عموم وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.والتكنولوجيا

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
ين لمعموم ىواري بومدُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 :، بموجبوالتكنولوجيا
 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤرخ في  107القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  151القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  337القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  545القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيايكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سبتطبيق ىذا القرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ْٕاس٘ بٕيذٍٚ نهؼهٕو ٔانخكُٕنٕخٛا  بؼُٕاٌ خايؼت انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ  يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ ري  ري 
 أ وكيمياءتكرير و بيتر  صناعات بيتروكمياوية

 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  738رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجياالمؤىمة بعنوان 

 

 ،وزير التعميم العالي والبحث العمميإن 

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015ة مايو سن 14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  212-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 حث العممي،وزير التعميم العالي والب

المفتوحة بعنوان األكاديمية و المينية الميسانس  سوية شياداتت، المتضّمن 2007جوان  20المؤرخ في  92بمقتضى القرار رقم  -
 ،2006-2005 السنة الجامعية

الجامعية  المفتوحة بعنوان السنةأكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  108وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة العموم و التكنولوجيا وىران،    2007 – 2006

المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت   07المؤّرخ في  165وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة العموم و التكنولوجيا وىران،    2008 – 2007الجامعية 

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06في  المؤّرخ 90وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة العموم و التكنولوجيا وىران ،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  152وبمقتضى القرار رقم  -
 ولوجيا وىران،بجامعة العموم و التكن 2010
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 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  338وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة العموم و التكنولوجيا وىران ، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  694قتضى القرار رقم وبم -
 بجامعة العموم و التكنولوجيا وىران، 2014

ن ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدا2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في 2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

مسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم ل 2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية وتكنولوجيا" فرع ""عموم 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571ر رقم بمقتضى القرا -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

س في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ،2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

جان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء الم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

اد مرجع تخصصات الميسانس المتضمن إعد« عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسة لمميدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطني

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

، في وىران لمعموم والتكنولوجياييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  : المادة األولى
  ميدان "عموم وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
، وم والتكنولوجياوىران لمعمُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 :بموجب
 المعّدل، ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤرخ في  92القرار رقم  -
 ، 2007جوان  20المؤّرخ في  108القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  165القرار رقم  -
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 ،2009ماي  06المؤّرخ في  90القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  152القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  338القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  694القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق لمعموم والتكنولوجياوىران يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سىذا القرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نهؼهٕو ٔانخكُٕنٕخٛا  ْٔشاٌ بؼُٕاٌ خايؼت انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ  يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ كيروميكانيك كيروميكانيك
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة بيوطبية بيوطبيةىندسة 
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 أ دفع و ىيدروديناميكية السفن بحرية ىندسة
 أ بناء و تصميم السفن

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ تثمين الموارد المعدنية ىندسة منجميو
 أ ري  ري 

 أ نظافة و أمن صناعي نظافة و أمن صناعي
 أ تعدين تعدين

 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  739رقم  قرار
  "ٔحكُٕنٕخٛاػهٕو "في ميدان جامعي لعين تيموشنتالمركز الالمؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن إحداث  2008يوليو سنة  09الموافق  1429رجب عام  06 المؤّرخ في 205-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،مركز جامعي بعين تيموشنت

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 بحث العممي،وزير التعميم العالي وال

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  261وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2011

 – 2011معية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجا 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  527وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

غوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيدا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  232وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2013

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  695وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في 2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

امج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برن 2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557رقم  بمقتضى القرار -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ م وتكنولوجيا" فرع ""عمو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية لوجيا" فرع ""عموم وتكنو 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي " فرع ""عموم وتكنولوجيا

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التع 2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24رخ في المؤ  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ن الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدا 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»ضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان بناءا عمى مح -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

سانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات المي -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 يقرر ما يأتي:

تيموشنت، في جامعي بعين المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  ميدان "عموم وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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اغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيد
 المؤسسة الجامعية المعنية.

جامعي بعين تيموشنت، المركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 :بموجب
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  261القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  527القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  232القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  695القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ما يخصو بتطبيق ىذا جامعي بعين تيموشنت، كّل فيالمركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؼٍٛ حًٕٛشُجندايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 ٔحكُٕنٕخٛا "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ آلية آلية
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة بيوطبية ىندسة بيوطبية
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد

 أ ري  ري 
 أ اتصاالت سمكية وال سمكية اتصاالت سمكية وال سمكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  740رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانلميمة جامعي المركز الالمؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء مركز  2008سنة  يوليو 9الموافق  1429رجب عام  6المؤّرخ في  204-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعي بميمة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08رسوم التنفيذي رقم وبمقتضى الم -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  535وبمقتضى القرار رقم  -
 ميمة،بالمركز الجامعي  2012

ييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل ، المتضّمن كيفيات التق2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

ذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان ، ال2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، لياتآ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

حدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي ي 2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558تضى القرار رقم بمق -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في 2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية وجيا" فرع ""عموم وتكنول

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014يمية جو  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية ""عموم وتكنولوجيا" فرع 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ال 2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

ماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجت -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 
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 يقرر ما يأتي:

جامعي بميمة، في ميدان المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :ىالمادة األول
  "عموم وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

اغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيد
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :جامعي بميمة، بموجبالمركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  535القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
جامعي بميمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نًٛهت دايؼٙانًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ري  ري  عموم وتكنولوجيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  627

 

 مطابقة التكوينات في الميسانسيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  741رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانلمنعامة جامعي المركز الالمؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات 

المتضّمن إنشاء  2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30مؤّرخ في 205-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،مركز جامعي بالنعامة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30وافق الم 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

لمتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، ا2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  697وبمقتضى القرار رقم  -
 المعّدل، ، النعامةبالمركز الجامعي  2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

س في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

امج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برن 2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556 بمقتضى القرار رقم -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية وتكنولوجيا" فرع ""عموم 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية ولوجيا" فرع ""عموم وتكن

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات " "عموم وتكنولوجيا" فرع

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثاني 2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في المؤرخ  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، ريات وميكانيك الدقةبص "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

ماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجت -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 

 ما يأتي: يقرر
جامعي بالنعامة، في ميدان المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى 

  "عموم وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
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يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :النعامة، بموجبجامعي بالمركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  697القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
جامعي بالنعامة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نهُؼايت دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ طاقوية ميكانيكيةىندسة  عموم وتكنولوجيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  742رقم  قرار

  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانلغميزان جامعي المركز الالمؤىمة بعنوان 
 

 ،وزير التعميم العالي والبحث العمميإن 

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015ة مايو سن 14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء مركز  2008 يوليو سنة 9الموافق  1429رجب عام  06مؤّرخ في  206-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 بغميزان،جامعي 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  537وبمقتضى القرار رقم  -
 غميزان،بالمركز الجامعي  2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  235وبمقتضى القرار رقم  -
 غميزان،مركز الجامعي بال 2013

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  698وبمقتضى القرار رقم  -
 غميزان،بالمركز الجامعي  2014
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ت ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادا2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

ادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شي 2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي 2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560القرار رقم  بمقتضى -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

دان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في مي 2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565 بمقتضى القرار رقم -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية وتكنولوجيا" فرع ""عموم 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  631

 

التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل 2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014بر ديسم 04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

ة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراس -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان بغميزانجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى 
  "عموم وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجببغميزانجامعي المركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 

 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  537القرار رقم  -
 ،2012اكتوبر  1المؤّرخ في  235القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  698القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار بغميزانجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نغهٛضاٌ دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 وتكنولوجياعموم 

 أ كيروتقني كيروتقني
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق
 أ ىندسة المواد ىندسة ميكانيكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 قة التكوينات في الميسانسيتضمن مطاب، 2015أوت  05مؤّرخ في  743رقم  قرار
  "ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا"في ميدانلتمنراست جامعي المركز الالمؤىمة بعنوان 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11مؤّرخ في ال 301-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 بتمنراست،مركز جامعي 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

تضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، الم2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  699وبمقتضى القرار رقم  -
 تمنراست، المعّدل،بالمركز الجامعي  2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2014جويمية  23المؤرخ في  576 بمقتضى القرار رقم -
 "عموم وتكنولوجيا"، 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  23المؤرخ في  551قم بمقتضى القرار ر  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات وتكنولوجيا" فرع ""عموم 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني يا" فرع ""عموم وتكنولوج

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة ال 2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة الطرائق "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية ولوجيا" فرع ""عموم وتكن

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لم 2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي " فرع ""عموم وتكنولوجيا

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التع 2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24رخ في المؤ  570بمقتضى القرار رقم  -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي تكنولوجيا" فرع ""عموم و 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25منعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ ال

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

مركز جامعي بتمنراست، في ميدان الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى 
  "عموم وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
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يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :نراست، بموجبمركز جامعي بتمالُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  699القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
مركز جامعي بتمنراست، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشر في سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نخًُشاعج دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا "

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ري  ري  عموم وتكنولوجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  744رقم  قرار

  "ٔحكُٕنٕخٛاػهٕو "في ميدانلتسمسيمت جامعي المركز الالمؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء مركز  2008سنة  يوليو 9الموافق   1429رجب عام  6المؤّرخ في  203-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعي بتيسمسيمت ،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429عبان عام ش 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ث العممي،وزير التعميم العالي والبح

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  270وبمقتضى القرار رقم  -
 تيسمسيمت ،بالمركز الجامعي  2011

ات لنيل ، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراس2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

ترك لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المش2014جويمية  23المؤرخ في  576بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم وتكنولوجيا"، 
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الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس  2015 جانفي 5المؤرخ في  01بمقتضى القرار رقم  -
 وشيادة الماستر،

ية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثان 2014جويمية  23المؤرخ في  551بمقتضى القرار رقم  -
 "، عمم الطيران "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  552بمقتضى القرار رقم  -
 "، آليات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014 جويمية 24المؤرخ في  553بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروميكانيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقم  -
 "، إلكترونيك "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  555بمقتضى القرار رقم  -
 "، كيروتقني "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شي 2014جويمية  24المؤرخ في  556بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بيوطبية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  557بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة مدنية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  558بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة المناخ "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  559بمقتضى القرار رقم  -
 "، رائقىندسة الط "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  560بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة صناعية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

ة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد 2014جويمية  24المؤرخ في  561بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة بحرية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  562بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة ميكانيكية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  563بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة منجمية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  564بمقتضى القرار رقم  -
 "، ري  "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  565بمقتضى القرار رقم  -
 "، محروقات "عموم وتكنولوجيا" فرع "

يدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في م 2014جويمية  24المؤرخ في  566بمقتضى القرار رقم  -
 "، نظافة و أمن صناعي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  567بمقتضى القرار رقم  -
 "، صناعات بتروكمياوية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  568بمقتضى القرار رقم  -
 "، ىندسة النقل "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  569بمقتضى القرار رقم  -
 "، تعدين "عموم وتكنولوجيا" فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  570ى القرار رقم بمقتض -
 "، بصريات وميكانيك الدقة "عموم وتكنولوجيا" فرع "

سانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة لي 2014جويمية  24المؤرخ في  571بمقتضى القرار رقم  -
 "، ةاالتصاالت سمكية و السمكي "عموم وتكنولوجيا" فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤرخ في  572بمقتضى القرار رقم  -
 "، أشغال عمومية "عموم وتكنولوجيا" فرع "

لبيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان ا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

جع تخصصات الميسانس المتضمن إعداد مر « عموم وتكنولوجيا»بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 ،2015فبراير  26و 25المنعقد بجامعة بومرداس، بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم وتكنولوجيا"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
   ،28بتاريخ  بومرداسيدان، المنعقد بجامعة المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمم

 .2015أبريل  30و 29 
 ما يأتي: يقرر

مركز جامعي بتيسمسيمت، في ميدان الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  "عموم وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :سمسيمت، بموجبمركز جامعي بتيالُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم وتكنولوجيا"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 

 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  270القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
مركز جامعي بتيسمسيمت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

  .ي النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العمميينشر فسالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نخٛغًغٛهج دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ  يهحك:
 "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو ٔحكُٕنٕخٛا 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية

 أ إنشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ طاقوية

 أ تكرير و بيتر وكيمياء صناعات بيتروكمياوية
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مطابقة التكوينات في الميسانسيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  746رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"في ميدان المؤىمة بعنوان جامعة عنابة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم،لمتعميم العالي، 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 ،المعّدل والمتّمم ،سيرىاو  عنابة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام  ربيع األّول 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية والمينية ميسانس ال تسويةالمتضّمن  2007جوان  20المؤّرخ في  92وبمقتضى القرار رقم  -
 ، 2005 – 2004الجامعية 

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان  20المؤّرخ في  123وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة، 2007 – 2006

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  181وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة،2010

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  502وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة،2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75القرار رقم وبمقتضى  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «الحياةعموم الطبيعة و »

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في 2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر 20المؤّرخ في  116المقرر رقم وبمقتضى  -
 ،2006-2005لنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" لمسنة الجامعية 

وات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمند -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 
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، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015ل أبري
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، في ميدان "عموم الطبيعة  :المادة األولى
  والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

حدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لو 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، بموجب :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  123القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  181القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  502القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ػُابتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 أ عمم األحياء وعمم البيئة لمبيئات المائية المائية البحرية والقارية األحياءعمم 

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية

 أ نباتيةبيولوجيا وفيزيولوجيا 
 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 أ عمم التسمم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  747رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"في ميدان 2باتنةالمؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن إّنشاء  1989سنة  غشت 1الموافق  1409ذي الحجة  عام  29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة باتنة المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

نشاء ، يتضمن إ2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضان عام  24المؤّرخ في  180-15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 ،2جامعة باتنة 

األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان السنة  المتضّمن تأىيل الميسانس 2007جوان  20المؤّرخ في  124وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، 2007-2006الجامعية 

 2009-2008ة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السن 2009ماي  06المؤّرخ في  78وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، المعدل،

-2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  153وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، 2010

-2010وان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعن 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  273وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، 2011

-2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  503وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، المعدل، 2012

درج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والت 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

دد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يح2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة"،

-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر 24المؤّرخ في  654وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة،المعدل، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014 جويمية 15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638مقتضى القرار رقم وب -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسنعقد بجامعة الم

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر
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، في ميدان "عموم 2 ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة باتنة :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  124القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  78القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  153القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  273القرار رقم  -
 ،1011سبتمبر  04المؤّرخ في  503القرار رقم  -
 .2013مبر سبت 24المؤّرخ في  654القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2 يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنة :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2باحُتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 والحياةعموم الطبيعة 

 عموم فالحية 

 أ زراعة وبيئة
 أ عمم الغابات

 أ حيواني إنتاج
 أ إنتاج نباتي

 أ حماية النباتات
 أ تربة وماء

 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ بيولوجيا جزيئية
 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بقة التكوينات في الميسانسيتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  748رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"في ميدانبشار المؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،لمتعميم العالي، المعّدل 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول ع

 ،المتضّمن إّنشاء جامعة بشار 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم  7المؤّرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  154وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار،2010
والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  ، المتضّمن كيفيات التقييم2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 الماستر، شيادتي الميسانس و
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
ذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان ال 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -

 ، «عموم الطبيعة والحياة»
 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  655وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار،2014
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014 جويمية 15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -

 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638مقتضى القرار رقم وب -

 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "
الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -

 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسنعقد بجامعة الم
، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -

 23 22عة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجام
 .2015أبريل 

 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بشار، في ميدان "عموم الطبيعة  :المادة األولى

  والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
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يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة بشار :3المادة 
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  154القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  655القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بشاسبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة

 أ الغذاء والتغذية وعمم األمراض
 أ بيولوجيا جزيئية

 أ بيوتكنولوجيا الجرثومية
 أ عمم األحياء الدقيقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  749رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"في ميدانبجاية المؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء  1998سنة يوليو  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،جامعة بجاية، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ،2006-2005ظام جديدي" لمسنة الجامعية لنيل شيادة الميسانس "ن

المتضّمن تسوية شيادات الميسانس األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان  2007جوان  20المؤّرخ في  92وبمقتضى القرار رقم  -
  ،2005-2004السنة الجامعية 
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 2009-2008بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة  2009ماي  06المؤّرخ في  79وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية،

 -2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  155وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2010

والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2011يل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأى 2012سبتمبر  04المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2012

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

-2013ضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المت 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  656وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014 جويمية 24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

سة مطابقة تكوينات الميسانس ، المتضمن درا«عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
بة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
خصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لت

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، بموجب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  79القرار رقم  -
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 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  155القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  505القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  656القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يم والتكوين العاليين ومدير جامعة بجاية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعم :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بداٚتبؼُٕاٌ خايؼت  انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ  يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة

 أ الغذاء والتغذية وعمم األمراض
 أ بيوكيمياء

 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ عمم البيئة والمحيط
 م تغميف ونوعية

 أ عمم األحياء الدقيقة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مطابقة التكوينات في الميسانسيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  750رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"في ميدانبسكرة المؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم،لمتعميم العالي، 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 امعة بسكرة، المعّدل والمتّمم، ج

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام ربيع  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن تأىيل الميسانس األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان السنة  2007جوان  20المؤّرخ في  126 وبمقتضى القرار رقم -
 بجامعة بسكرة، معدل و متمم، 2007-2006الجامعية 

 2009-2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  77تضى القرار رقم وبمق -
 بجامعة بسكرة، المعدل و المتمم،

-2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  327وبمقتضى القرار رقم  -
 ة بسكرة، المعدل،بجامع 2011
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المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

دد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمح 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

م الطبيعة والحياة" لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عمو  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

المؤىمة لضمان تكوينات عميا  المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي 2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ، 2006-2005لنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" لمسنة الجامعية 

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03بمعباس بتاريخ  مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة، في ميدان "عموم  :المادة األولى 
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
بة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
خصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لت

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة، بموجب :3المادة 

 المعّدل، ،2007جوان  20المؤّرخ في  126القرار رقم  -
 ، المعّدل،2009ماي  06المؤّرخ في  77القرار رقم  -
 المعّدل. ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  327لقرار رقم ا -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بسكرة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 عميم العالي والبحث العممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بغكشةبؼُٕاٌ خايؼت  انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ  يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 أ تربة وماء عموم فالحية 

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ عمم األحياء الدقيقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  751رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"في ميدان 1البميدةالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989غشت سنة  الموافق أول 1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  137-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة البميدة، المعّدل و المتّمم،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13ذي رقم وبمقتضى المرسوم التنفي -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 استر،شيادتي الميسانس والم

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 ،1المتضّمن إلحاق ليسانس مؤىمة  بعنوان جامعة البميدة إلى جامعة البميدة 2013جوان  03المؤّرخ في  384وبمقتضى القرار رقم  -
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -

 "عموم الطبيعة والحياة"،
-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  658وبمقتضى القرار رقم  -

 ،1بجامعة البميدة  2014
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -

 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -

 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي حياة" ""عموم الطبيعة وال
وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -

 ،2014ر ديسمب 04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -

 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 
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تضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس ، الم«عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 1 البميدةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ة لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجي

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب1 البميدةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2013جوان  03المؤّرخ في  384القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  658القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1 البميدةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1انبهٛذةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم الطبيعة 
 والحياة

 أ عمم األحياء وعمم البيئة لمبيئات المائية المائية البحرية والقارية األحياءعمم 

 عموم فالحية 

 أ الريفياالقتصاد 
 أ عمم الغابات

 أ حيواني إنتاج
 أ إنتاج نباتي

 أ حماية النباتات
 أ تربة وماء

 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية
 م تكنولوجيا الحبوب ومشتقاتيا

 عموم بيولوجية

 أ الغذاء والتغذية وعمم األمراض
 أ بيوكيمياء

 أ حيوانيةبيولوجيا وفيزيولوجيا 
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ بيولوجيا جزيئية
 أ بيوتكنولوجيا غذائية

 أ بيوتكنولوجيا الجرثومية
 أ بيوتكنولوجيا نباتية وتحسين النبات

 أ عمم الوراثة 
 أ عمم األحياء الدقيقة
 أ عمم الطفيميات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قة التكوينات في الميسانسيتضمن مطاب، 2015أوت  05مؤّرخ في  752رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"في ميدانبرج بوعريريج المؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم،لمتعميم العالي، 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات 

إنشاء جامعة المتضّمن  2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عام  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 برج بوعريريج،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن تأىيل الميسانس األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان السنة  2008أوت  07المؤّرخ في  153  وبمقتضى القرار رقم -
 بجامعة برج بوعريريج، 2008-2007الجامعية 

 2009-2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06ّرخ في المؤ  88وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة برج بوعريريج،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75ر رقم وبمقتضى القرا -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «ةعموم الطبيعة والحيا»

-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  660وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة برج بوعريريج، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 يسانس وشيادة الماستر،الم

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

مسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم ل 2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ  مرجع االختصاصات في

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»نة البيداغوجية الوطنية لميدان وبناءا عمى محضر اجتماع المج -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر
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، في ميدان "عموم برج بوعريريجييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
كن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
وجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغ

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجببرج بوعريريجُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  153القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  88القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  660القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار برج بوعريريجيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 عميم العالي والبحث العممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتسالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بشج بٕػشٚشٚح بؼُٕاٌ خايؼت انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ  يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 عموم فالحية 
 أ إنتاج نباتي

 أ حماية النباتات
 أ تربة وماء

 عموم بيولوجية

 أ األمراضالغذاء والتغذية وعمم 
 أ بيوكيمياء

 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 أ عمم التسمم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  753رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"في ميدانالبويرة المؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،والبحث العمميإن وزير التعميم العالي 

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

ين ، المتضمن تعي2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14في  المؤّرخ 241-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البويرة،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2012متضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ال 2012أكتوبر 01المؤّرخ في  248وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بويرة، 2013

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة"،

-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  661وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بويرة،  2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637ار رقم وبمقتضى القر  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03باس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمع

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «م الطبيعة والحياةعمو »وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم البويرةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى 
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
طمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبالبويرةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2012أكنوبر  1المؤّرخ في  248القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  661القرار رقم  -

 .2016-2015ري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية يس :4المادة 
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، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي البويرةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انبٕٚشة بؼُٕاٌ خايؼت انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ  يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 والحياةعموم الطبيعة 

 أ حماية النباتات عموم فالحية 
 أ تربة وماء

 عموم بيولوجية
 أ بيوكيمياء

 أ بيوتكنولوجيا الجرثومية
 أ عمم البيئة والمحيط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  754رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"في ميدانبومرداس المؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء جامعة   1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عام  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،بومرداس، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08لمرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ا -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  المتضّمن تأىيل الميسانس األكاديمية و المينية 2007جوان20المؤّرخ في  128وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، 2007-2006الجامعية

-2007يل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأى 2008أوت  07المؤّرخ في  181وبمقتضى القرار رقم  -
 ومرداس،بجامعة ب 2008

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  249وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، 2013
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الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  662وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24لمؤّرخ في ا 637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي الطبيعة والحياة" ""عموم 

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «لحياةعموم الطبيعة وا»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
طمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  128القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  181القرار رقم  -
 ،2012أكنوبر  1المؤّرخ في  249القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  662القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
جامعة بومرداس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 شر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بٕيشداط بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 عموم فالحية 
 أ زراعة وبيئة

 أ حماية النباتات
 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا األحياء

 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا جزيئية

 أ و صحةبيوتكنولوجيا 
 أ بيوتكنولوجيا الجرثومية

 أ بيوتكنولوجيا نباتية وتحسين النبات
 أ عمم البيئة والمحيط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  755رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"في ميدانالشمف المؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم وبمقتضى المرسوم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،إنشاء جامعة الشمف، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013ر سنة يناي 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ، 2006-2005لنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" لمسنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الميسانس األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان السنة  2007جوان  20المؤّرخ في  129وبمقتضى القرار رقم -
 بجامعة شمف، المعدل، 2007-2006الجامعية 

 2009-2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2009ماي06المؤّرخ في  81وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة شمف،المعدل،

-2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  159وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة شمف،المعدل، 2010

-2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2010سبتمبر  08المؤّرخ في  329وبمقتضى القرار رقم  -
 ،المعدل،بجامعة شمف 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

ا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد ميامي 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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-2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  250وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة شمف، 2013

انس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليس 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  663وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة شمف، 2014

لحياة" لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة وا 2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

اء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنش -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  وبناءا -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة الشمف :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007حوان  20المؤّرخ في  129القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  81القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  159القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  329القرار رقم  -
 ،2012بر أكتو  1المؤّرخ في  250القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  663القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الشمف، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  .لمتعميم العالي والبحث العمميينشر في النشرة الرسمية س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  انشهف بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 عموم فالحية 

 أ زراعة وبيئة
 أ عمم الغابات

 أ آالت وتجييزات
 أ حيواني إنتاج

 أ إنتاج نباتي
 أ النباتاتحماية 

 أ تربة وماء

 عموم بيولوجية

 أ الغذاء والتغذية وعمم األمراض
 أ بيوكيمياء

 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيوتكنولوجيا الجرثومية

 أ بيوتكنولوجيا نباتية وتحسين النبات
 أ عمم البيئة والمحيط
 أ بيولوجيا جزيئية

 أ عمم األحياء الدقيقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  756رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان في 1قسنطينةالمؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15المرسوم الرئاسي رقم وبمقتضى  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتعمق بتنظيم  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  24المؤّرخ في  213-84المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -
 والمتّمم، جامعة قسنطينة وسيرىا، المعّدل

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

جامعة قسنطينة الجامعة بعنوان  مؤىمةليسانس ال إلحاق المتضّمن 2013ماي  06المؤّرخ في  314 وبمقتضى القرار رقم -
 ،1قسنطينة

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»
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 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  664وبمقتضى القرار رقم  -
 ،1بجامعة قسنطينة 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 ة "،"عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحي

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

ميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

سة مطابقة تكوينات الميسانس ، المتضمن درا«عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 1قسنطينة ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
المعابر. و في ىذه  يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب1قسنطينة ى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغ :3المادة 

 ،2013ماي  06المؤّرخ في  314القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  664القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1قسنطينة يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1لغُطُٛت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 ػٍَٛ ثٌٍٛٛخٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 م تربية النحل "مسؤول عمى المنتوجات النحل"
 أ بيوكيمياء

 أ إعالم آلي حيوي 
 أ بيولوجيا خموية وجزيئية
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 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
 أ بيوتكنولوجيا غذائية

 أ بيوتكنولوجيا وجينات نباتية
 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم الحشرات
 أ عمم الوراثة 
 أ عمم المناعة

 أ عمم األحياء الدقيقة
 أ عمم التسمم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكوينات في الميسانسيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  757رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان الجمفة فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،لمتعميم العالي، المعّدل 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول ع

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7المؤّرخ في  09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،الجمفة

المحدد صالحيات  2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 84وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الجمفة،2009

  – 2009المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  المتضّمن تأىيل الميسانس 2009جويمية   1المؤّرخ في  161وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الجمفة،  2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  339وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الجمفة، 2011

 – 2011الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  511وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الجمفة، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

ّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا المتض 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  252وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الجمفة، 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013ويمية ج 28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  658

 

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي عموم الطبيعة والحياة" ""
وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -

 ،2014ديسمبر  04و 03ريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتا
وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -

 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 
، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عة والحياةعموم الطبي»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -

 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 
 .2015أبريل 

 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة، في ميدان "عموم  :المادة األولى

  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ة لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجي
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة، بموجب :3المادة 
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  84القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  161القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  339القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  511القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  252القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الجمفة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اندهفت بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"فٙ يٛذاٌ   
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم فالحية  عموم الطبيعة والحياة

 أ زراعة وبيئة
 أ عمم الغابات

 أ حيواني إنتاج
 أ تربة وماء

 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية
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 عموم بيولوجية

 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ وفيزيولوجيا نباتيةبيولوجيا 

 أ بيولوجيا جزيئية
 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم الطفيميات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  758رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان الوادي فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 ة، المعّدل،أعضاء الحكوم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ 243-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الوادي،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2009ميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل ال 2009جويمية   1المؤّرخ في  171وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالوادي،2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  264وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالوادي،2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  498م وبمقتضى القرار رق -
 "عموم الطبيعة والحياة"،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  667وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الوادي،2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506القرار رقم  وبمقتضى -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 يعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،"عموم الطب

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
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متضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" ال -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22اغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيد

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم الواديييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبيالوادُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  171القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  264القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  667القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي الوادييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انٕاد٘ بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"فٙ يٛذاٌ 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم التسمم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الميسانسيتضمن مطابقة التكوينات في ، 2015أوت  05مؤّرخ في  759رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان الطارف فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15المرسوم الرئاسي رقم  وبمقتضى -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس

إنشاء جامعة  المتضّمن 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ 242-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الطارف،

حيات المحدد صال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20 المؤّرخ في  114وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركزالجامعي بالطارف،2007 – 2006

 – 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية مينية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت   07المؤّرخ في  183وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالطارف، 2008

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 107وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركزالجامعي بالطارف،2009

  – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07لمؤّرخ في ا 265وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الطارف، 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75قرار رقم وبمقتضى ال -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «حياةعموم الطبيعة وال»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

يدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في م 2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

ر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محض -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

يعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطب -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22جع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مر 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم الطارفييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا
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الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبالطارفمعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جا :3المادة 
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  114القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  183القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  107القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  265القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي الطارفيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انطاسف بؼُٕاٌ خايؼت انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ  يهحك:

 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

عمم األحياء المائية البحرية 
 والقارية

 أ تربية األحياء المائية واألسماك
 أ عمم األحياء وعمم البيئة لمبيئات المائية

 أ الثروة السمكية

 عموم فالحية 
 أ زراعة وبيئة
 أ عمم الغابات

 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

 عموم بيولوجية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم التسمم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انسيتضمن مطابقة التكوينات في الميس، 2015أوت  05مؤّرخ في  760رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان غرداية فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15المرسوم الرئاسي رقم وبمقتضى  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس 

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14في  المؤّرخ 248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 غرداية،
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صالحيات المحدد  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 106وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي غرداية،  2009

 – 2009فتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس الم 2009جويمية   1المؤّرخ في  173وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي غرداية،2010

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  532وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي غرداية،2012

ّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتض 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637قم وبمقتضى القرار ر  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

ن الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدا 2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «الطبيعة والحياةعموم »وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم غردايةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
مبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمط

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
تخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية ل

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبغردايةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  106القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  173القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  532القرار رقم  -
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي غردايةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غشداٚت خايؼتبؼُٕاٌ  انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت  يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة
 أ إنتاج نباتي عموم فالحية 

 أ بيوكيمياء عموم بيولوجية
 أ عمم البيئة والمحيط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  761رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان قالمة فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  273-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،إنشاء جامعة قالمة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ،2006-2005جديدي" لمسنة الجامعية لنيل شيادة الميسانس "نظام 

 – 2006المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20 المؤّرخ في  94وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة قالمة، 2007

 2007نوان السنة الجامعية المفتوحة بعأكاديمية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت   07المؤّرخ في  182وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة قالمة، 2008 –

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 85وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة قالمة،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  512ووبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة قالمة، ، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  256ووبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة قالمة، 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  670وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة قالمة، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506رار رقم وبمقتضى الق -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 والحياة" فرع " عموم فالحية "،"عموم الطبيعة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

ان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المج -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضم -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة، في ميدان "عموم الطبيعة  :المادة األولى
  والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة قالمة :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  94القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  182القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  85القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  512القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  256القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  670القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قالمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 عميم العالي والبحث العممي. في النشرة الرسمية لمت
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  666

 

 لانًت بؼُٕاٌ خايؼت انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ  يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 أ إنتاج حيواني عموم فالحية 

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ بيولوجيا جزيئية
 أ عمم البيئة والمحيط

 أ عمم المناعة
 أ عمم األحياء الدقيقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  762رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان جيجل فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2003و سنة  يولي 22الموافق  1424جمادى األولى عام  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،إنشاء جامعة جيجل، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20 المؤّرخ في  95ووبمقتضى القرار رقم  -
 جيجل، بجامعة 2007 – 2006

المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  151وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل، 2008 – 2007الجامعية 

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في 86 وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل، المعّدل،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

يدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمم 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  257ووبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل، 2013

دي المشترك لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم القاع 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

نامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد بر  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 ة" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "،"عموم بيولوجي فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ،2006-2005لنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" لمسنة الجامعية 

الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

صصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخ -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22دان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لممي

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بموجب ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  95القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  151القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009ماي  06المؤّرخ في  86القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  257القرار رقم  -

 .2016-2015ر ابتداء  من السنة الجامعية يسري مفعول ىذا القرا :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة جيجل، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
 خٛدم بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 أ حماية النباتات عموم فالحية 
 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا جزيئية

 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 أ عمم الصيدلة التجريبي
 أ عمم التسمم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  763رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان خميس مميانة فيالمؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  بمقتضى -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 عّدل،أعضاء الحكومة، الم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ 247-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 خميس مميانة،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  115وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بخميس مميانة، 2007 – 2006

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  1المؤّرخ في  174وبمقتضى القرار رقم  -
 ،بالمركز الجامعي بخميس مميانة 2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  267وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بخميس مميانة، 2011

نيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات ل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

ك لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشتر  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التع 2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 وبيولوجيا بحرية وقارية "،"عموم بيولوجية" و"ىيدر  فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

سة مطابقة تكوينات الميسانس ، المتضمن درا«عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر
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، في ميدان "عموم خميس مميانةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
ام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظ

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبخميس مميانةمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة تُ  :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  115القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  174القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  267القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار خميس مميانةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خًٛظ يهٛاَت  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 عموم فالحية 
 أ إنتاج حيواني
 أ إنتاج نباتي
 أ تربة وماء

 عموم بيولوجية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية

 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكوينات في الميسانسيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  764رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان خنشمة فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،لمتعميم العالي، المعّدل 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول ع

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ 246-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،خنشمة
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المحدد صالحيات  2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ، 2006-2005لنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" لمسنة الجامعية 

  – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06ؤّرخ في الم 104وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة ، 2009

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  268وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة ، 2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  534وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة ، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75لقرار رقم وبمقتضى ا -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «لحياةعموم الطبيعة وا»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

ضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى مح -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الط -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22رجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع م

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :معة خنشمة، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جا :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  116القرار رقم  -
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 ،2009ماي  06المؤّرخ في  104القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  268القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  534القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة خنشمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خُشهت بؼُٕاٌ خايؼت فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث  يهحك:

 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 أ إنتاج نباتي عموم فالحية 

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ البيئة والمحيطعمم 
 أ عمم الوراثة 

 أ عمم األحياء الدقيقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التكوينات في الميسانسيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  765رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان األغواط فيالمؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،لمتعميم العالي، المعّدل 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،ة األغواط، المعّدلإنشاء جامع

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  152وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط، 2008 – 2007الجامعية 

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1في  المؤّرخ 164وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط، 2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  278وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط، 2011
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 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  514وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75القرار رقم وبمقتضى  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  260وبمقتضى القرار رقم  -
 غواط،بجامعة األ 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 لميسانس وشيادة الماستر،ا
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -

 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،
لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم 2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -

 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "
وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -

 ،2014ديسمبر  04و 03في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات 
وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -

 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 
، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»مجنة البيداغوجية الوطنية لميدان وبناءا عمى محضر اجتماع ال -

 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 
 .2015أبريل 

 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، في ميدان "عموم  :المادة األولى

  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

طمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لم
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، بموجب :3المادة 
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  152القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  164القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  278القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  514القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  260القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  673

 

ير جامعة األغواط، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومد :5المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األغٕاط  خايؼتبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت ك:يهح
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 أ إنتاج نباتي عموم فالحية 

 عموم بيولوجية
 أ بيوكيمياء

 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  766رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان معسكر فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19فق الموا 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،معسكر

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن تأىيل الميسانس األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان السنة  2007جوان  20المؤّرخ في  117وبمقتضى القرار رقم  -
 عسكر،المعدل و المتمم،بم بالمركز الجامعي 2007-2006الجامعية 

 2009-2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  108وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر.

يل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لن 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  261وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر. 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

-2013بعنوان السنة الجامعية  المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  675وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر. 2014
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الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي م الطبيعة والحياة" ""عمو 

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03 مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «والحياةعموم الطبيعة »وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ة لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجي

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة معسكر، بموجب :3المادة 

 م،ل والمتمّ ، المعدّ 2007جوان  20المؤّرخ في  117القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  108القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  261القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  675القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة معسكر، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يؼغكش  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة" فٙ

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 عموم فالحية 
 أ إنتاج حيواني
 أ إنتاج نباتي

 أ حماية النباتات

 عموم بيولوجية
 أ الغذاء والتغذية وعمم األمراض
 م تحميل بيوكيميائي غذائي
 أ عمم األحياء الدقيقة

ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ـــ
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 التكوينات في الميسانسيتضمن مطابقة ، 2015أوت  05مؤّرخ في  767رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان المدية فيالمؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،لمتعميم العالي، المعّدل 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول ع

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المدية

المحدد صالحيات  2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

لمجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء ا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  262وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المدية ،2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  676 وبمقتضى القرار رقم -
 بجامعة المدية ،2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 ع " عموم فالحية "،"عموم الطبيعة والحياة" فر 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

جية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرج -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المدية، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ة، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة المدي :3المادة 

 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  262القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  676القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
طبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المدية، كّل فيما يخصو بت :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انطبٛؼت ٔانحٛاة" يٛذاٌ "ػهٕوفٙ انًذٚت،  بؼُٕاٌ خايؼت انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ  يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 أ حماية النباتات عموم فالحية 

 عموم بيولوجية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية

 أ عمم المناعة
 أ عمم األحياء الدقيقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  768رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان مستغانم فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1998سنة يوليو  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  220-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،جامعة مستغانم، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13قم وبمقتضى المرسوم التنفيذي ر  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2008-2007المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2008أوت  07المؤّرخ في  168وبمقتضى القرار رقم  -
 ،بجامعة مستغانم

 2009-2008 المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2009ماي 06المؤّرخ في  98لقرار رقم وبمقتضى ا -
 بجامعة مستغانم، المعدل،
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-2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  281وبمقتضى القرار رقم  -
 ،بجامعة مستغانم 2012

-2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  517وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم.، المعدل و المتمم، 2012

يل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لن 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  263وبمقتضى القرار رقم  -
 .،بجامعة مستغانم 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

"عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  الذي يحدد مدونة الفروع لميدان 2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

يوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الج -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :نم، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة مستغا :3المادة 

  ،2008أوت  07المؤّرخ في  168القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009ماي  06المؤّرخ في  98القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  281القرار رقم  -
 المعّدل، ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  517القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  263القرار رقم  -
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مستغانم، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يغخغاَى  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت ك:يهح

 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

عمم األحياء المائية 
 البحرية والقارية

 أ عمم األحياء وعمم البيئة لمبيئات المائية
 أ الثروة السمكية

 عموم فالحية 

 أ إنتاج حيواني
 أ إنتاج نباتي

 أ حماية النباتات
 أ تربة وماء

 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

 عموم بيولوجية

 أ الغذاء والتغذية وعمم األمراض
 أ بيوكيمياء

 أ عمم الوراثة 
 أ عمم األحياء الدقيقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  769م رق قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان المسيمة فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18ق المواف 1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
    ،إنشاء جامعة المسيمة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وم التنفيذي رقم وبمقتضى المرس -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  159وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة، 2008 – 2007الجامعية 

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  282وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة، 2011
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 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  518وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  264وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة، 2013

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة"،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  678ووبمقتضى القرار رقم  -
  بجامعة المسيمة، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506ى القرار رقم وبمقتض -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 بيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،"عموم الط

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

لمتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" ا -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :مة، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة المسي :3المادة 

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  159القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  282القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  518القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  264القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  678القرار رقم  -
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 .2016-2015ر ابتداء  من السنة الجامعية يسري مفعول ىذا القرا :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المسيمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"انًغٛهت،  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 عموم فالحية 

 أ زراعة وبيئة
 أ إنتاج حيواني
 أ إنتاج نباتي

 أ حماية النباتات
 أ تربة وماء

 عموم بيولوجية

 أ الغذاء والتغذية وعمم األمراض
 أ بيوكيمياء

 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  770رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان في 1وىرانالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015ايو سنة م 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  211-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،وىران وسيرىا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان  2007جوان  20المؤّرخ في  99تضى القرار رقم وبمق -
 جامعة وىران السانيا، 2007-2006السنة الجامعية 

السنة الجامعية  المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية و مينية المفتوحة بعنوان 2008أوت  07المؤّرخ في  160وبمقتضى القرار رقم  -
 السانيا، جامعة وىران 2007-2008
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 2010-2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2009جويمية 01المؤّرخ في  139وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة وىران، المعدل، 

-2010لمفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن تأىيل الميسانس ا 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  283وبمقتضى القرار رقم  -
 السانيا، بجامعة وىران 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

شاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إن 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  265وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة وىران، 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي م الطبيعة والحياة" ""عمو 

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ، المعدل،2006-2005لنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" لمسنة الجامعية 

ناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وب -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ن "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدا -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22امعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الج

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 1وىران ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  القرار.الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا 

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عم
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب1وىران بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة  :3المادة 

 ، المعّدل،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  99القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  160القرار رقم  -
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 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  139القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  283القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  265القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1وىرانيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"، 1ْٔشاٌ بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

البحرية عمم األحياء المائية 
 والقارية

 أ تربية األحياء المائية واألسماك
 أ عمم األحياء وعمم البيئة لمبيئات المائية

 عموم بيولوجية

 أ الغذاء والتغذية وعمم األمراض
 أ بيوكيمياء

 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
 أ بيوتكنولوجيا الجرثومية

 أ عمم الوراثة 
 أ عمم األحياء الدقيقة
 أ عمم الطفيميات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  771رقم  قرار

 "ٔانحٛاةػهٕو انطبٛؼت "ميدان ورقمة فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سنة  يوليو 23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،إنشاء جامعة ورقمة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البحث العممي،وزير التعميم العالي و 

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  100وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، 2009

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  140وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، المعّدل، 2010
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 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  284وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، 2011

لدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري ا 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

دي المشترك لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم القاع 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

نامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد بر  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 ة" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "،"عموم بيولوجي فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

تماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اج -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

الميسانس ، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر   

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، في ميدان "عموم الطبيعة  :المادة األولى
  والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
بة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
خصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لت

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، بموجب :3المادة 

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  100القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009جويمية  1المؤّرخ في  140القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  284قم القرار ر  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ورقمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 حث العممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ٔسلهت،  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت ك:يهح

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم الطبيعة 
 والحياة

 أ تربية األحياء المائية واألسماك عمم األحياء المائية البحرية والقارية

 عموم فالحية 

 أ زراعة صحراوية
 أ حيوانيإنتاج 

 أ إنتاج نباتي
 أ حماية النباتات
 أ تربة وماء

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  772رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان أم البواقي فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15المرسوم الرئاسي رقم وبمقتضى  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس 

المتضّمن إنشاء جامعة أم  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،البواقي

الحيات المحدد ص 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت  07المؤّرخ في  171وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بأم البواقي، 2008 –

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  99وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي ، المعّدل،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  141وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي،  2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07لمؤّرخ في ا 285وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي ، 2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  521وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي ، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712القرار رقم وبمقتضى  -
 شيادتي الميسانس والماستر،
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المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 ميا وسيرىا،وتشكيمتيا وتنظي

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

يادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل ش 2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

لتعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج ا 2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03صاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االخت

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان وبناءا عمى محضر  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي، في ميدان "عموم  :األولىالمادة 
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بواقي، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة أم ال :3المادة 

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  171القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009ماي  06المؤّرخ في  99القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  141القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  285القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  521القرار رقم  -

 .2016-2015ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية يسري مفعول  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أم البواقي، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"أو انبٕالٙ،  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية

 أ بيوتكنولوجيا نباتية وتحسين النبات
 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  773رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان سعيدة فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

  ،المتضّمن إنشاء جامعة سعيدة 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم  7مؤّرخ في  10-09المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام ربيع األّول  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
-2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  142وبمقتضى القرار رقم  -

 ،بجامعة سعيدة 2010
المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011 نوفمبر 03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
-2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر 01المؤّرخ في  268وبمقتضى القرار رقم  -

 ،بجامعة سعيدة 2013
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -

 "عموم الطبيعة والحياة"،
-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  682قم وبمقتضى القرار ر  -

 ،بجامعة سعيدة 2014
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637ى القرار رقم وبمقتض -

 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -

 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "
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مين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائ -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة :3المادة 

 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  142القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  268القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  682القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سعيدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"فٙ عؼٛذة،  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت ك:يهح

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة

 أ بيوكيمياء
 أ بيوتكنولوجيا وجينات نباتية

 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  774رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان في 1سطيفالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

تضّمن إنشاء الم 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  140-89المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 جامعة سطيف، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18في المؤّرخ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75رقم وبمقتضى القرار  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 ،1جامعة سطيف بعنوان  مؤىمةليسانس  إلحاقالمتضّمن  2013ماي  06المؤّرخ في  320وبمقتضى القرار رقم  -
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013ويمية ج 28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -

 ، «عموم الطبيعة والحياة»
 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  683وبمقتضى القرار رقم  -

 ،1بجامعة سطيف  2014
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15ّرخ في المؤ  506وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -

 موم فالحية "،"عموم الطبيعة والحياة" فرع " ع
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -

 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "
الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
صصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخ -

 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 
، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -

 23 22دان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لممي
 .2015أبريل 

 ما يأتي: يقرر
، في ميدان "عموم 1 سطيفييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى  :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
المتبع من طرف  الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجب1 سطيفُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
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 ،2013ماي  06ؤّرخ في الم 320القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  683القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1 سطيفيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 نشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشر في الس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"فٙ يٛذاٌ ، 1عطٛف بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت ك:يهح

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 عموم فالحية 
 أ إنتاج حيواني
 أ حماية النباتات
 أ تربة وماء

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ حيوانيةبيولوجيا وفيزيولوجيا 

 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة
 أ عمم الطفيميات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  775رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان فيسيدي بمعباس المؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25في المؤّرخ 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة سيدي بمعباس، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ير التعميم العالي والبحث العممي،وز 

المتضّمن تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان  2007جوان  20المؤّرخ في  103وبمقتضى القرار رقم  -
 ، بمعباسسيدي  2007-2006السنة الجامعية 

 2009-2008المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  المتضّمن تأىيل الميسانس 2009ماي   06 المؤّرخ في 71وبمقتضى القرار رقم  -
 المعّدل،،  بمعباسسيدي 
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-2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  334وبمقتضى القرار رقم  -
 ، بمعباسبجامعة سيدي  2011

ن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل المتضمّ  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  686وبمقتضى القرار رقم  -
 ، بمعباسبجامعة سيدي  2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي م الطبيعة والحياة" ""عمو 

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 المعّدل، ،2006-2005لنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" لمسنة الجامعية 

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميد -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22جامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات ال

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، في ميدان  :المادة األولى
  "عموم الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
ن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمك

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
جية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغو 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، بموجب :3المادة 

 المعّدل، ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  103القرار رقم  -
 ، المعّدل،2009ماي  06المؤّرخ في  71القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  334القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  686القرار رقم  -
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"فٙ عٛذ٘ بهؼباط،  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت ك:يهح

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 أ إنتاج نباتي عموم فالحية 

 عموم بيولوجية

 أ الغذاء والتغذية وعمم األمراض
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ بيولوجيا جزيئية
 أ بيوتكنولوجيا وصحة
 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  776رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان سكيكدة فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  272-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
   ،إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08م التنفيذي رقم وبمقتضى المرسو  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

حدد صالحيات الم 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت  07المؤّرخ في  163وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 2008 –

 2009 – 2008وحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفت 2009ماي  06المؤّرخ في  69وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  146وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 2010

 – 2010لمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ا 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  288وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 2011
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المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012ارس م 26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 فرع " عموم فالحية "، "عموم الطبيعة والحياة"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

اغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيد -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22ية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطن

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ة، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة سكيكد :3المادة 

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  163القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  69القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  146القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  288القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سكيكدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 انطبٛؼت ٔانحٛاة"فٙ يٛذاٌ "ػهٕو عكٛكذة،  خايؼتبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 عموم فالحية 
 أ زراعة وبيئة
 أ إنتاج نباتي
 أ تربة وماء

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 أ عمم التسمم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  778رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان سوق أىراس فيالمؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وم التنفيذي رقم وبمقتضى المرس -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14 المؤّرخ 245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 سوق أىراس،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية مينية و  أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت  07المؤّرخ في  156وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس، 2008 – 2007

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  103وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس، 2009

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011وفمبر ن 03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498 وبمقتضى القرار رقم -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  688وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سوق أىراس ، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506قتضى القرار رقم وبم -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي م الطبيعة والحياة" ""عمو 

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03 مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «والحياةعموم الطبيعة »وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

 

، في ميدان "عموم سوق أىراسييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
مطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن ل

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
لتخصصات الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبسوق أىراسُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  156القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  103القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  688القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سوق أىراسيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 حث العممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"فٙ عٕق أْشاط،  خايؼتبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت ك:يهح
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 أ زراعة وبيئة عموم فالحية 
 أ إنتاج حيواني

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ عمم البيئة والمحيط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مطابقة التكوينات في الميسانسيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  779رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان تبسة فيالمؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم، لمتعميم العالي، المعّدل

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول 

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،تبسة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة والمينية  األكاديمية ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  مكرر 121ووبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بتبسة، 2007 – 2006بعنوان السنة الجامعية 

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06ي المؤّرخ ف 89وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تبسة، المعّدل،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  147وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تبسة، المعّدل، 2010

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712رقم وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 رىا،وتشكيمتيا وتنظيميا وسي

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 ميسانس وشيادة الماستر،ال

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03ي الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات ف

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»جنة البيداغوجية الوطنية لميدان وبناءا عمى محضر اجتماع الم -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر
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ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، في ميدان "عموم الطبيعة  :المادة األولى
  والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ة لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجي

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20مكرر المؤّرخ في  121القرار رقم  -
 المعّدل، ،2009ماي  06المؤّرخ في  89القرار رقم  -
 .المعّدل ،2009جويمية  1المؤّرخ في  147قرار رقم ال -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تبسة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"فٙ يٛذاٌ حبغت،  خايؼتبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية عموم فالحية 

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ بيولوجيا جزيئية
 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 أ عمم التسمم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  780رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان تيارت فيالمؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001مبر سنة سبت 18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،إنشاء جامعة تيارت، المعّدل والمتّمم
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13رقم  وبمقتضى المرسوم التنفيذي -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  96وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت،

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  148القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة تيارت، 2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  289وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت، 2011

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 يا وتنظيميا وسيرىا،وتشكيمت

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

 – 2013عية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجام 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  690وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 ارية "،"عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وق فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

طنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الو  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22مؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف ال

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
بة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
خصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لت

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة تيارت، بموجب :3المادة 
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  96القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرح في  148القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07ؤّرخ في الم 289القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  690القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيارت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"فٙ حٛاسث،  بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 عموم فالحية 
 أ زراعة وبيئة
 أ إنتاج حيواني

 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

 عموم بيولوجية

 أ بيوتكنولوجيا نباتية وتحسين النبات
 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة
 أ عمم الطفيميات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بقة التكوينات في الميسانسيتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  781رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان تيزي وزو فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم،لمتعميم العالي، 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء   1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ي وزو، المعّدل والمتّمم،جامعة تيز 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام  ربيع األّول 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009-2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  94وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيزي وزو،

-2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية 01المؤّرخ في  149وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيزي وزو، 2010
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-2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  290وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيزي وزو، 2011

-2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2011تمبر سب 04المؤّرخ في  543وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيزي وزو، 2012

-2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  276القرار رقم  وبمقتضى -
 بجامعة تيزي وزو، المعدل، 2013

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498قتضى القرار رقم وبم -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  691وبمقتضى القرار رقم  -
 وزو، زي بجامعة تي 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

يدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في م 2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

لطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم ا -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :معة تيزي وزو، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جا :3المادة 

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  94القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  149القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  290القرار رقم  -
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 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  543القرار رقم  -
 المعّدل، ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  276القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  691القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيزي وزو، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 العالي والبحث العممي.  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميمس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"فٙ يٛذاٌ حٛض٘ ٔصٔ،  خايؼتبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 عموم فالحية 

 أ عمم الغابات
 أ إنتاج حيواني
 أ تربة وماء

 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

 عموم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم الوراثة 

 أ عمم األحياء الدقيقة
 أ عمم الطفيميات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكوينات في الميسانسيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  782رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان تممسان فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ، إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم،لمتعميم العالي، 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  ،ة تممسان، المعّدل والمتّممجامع

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام ربيع  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ، المعدل،2006-2005لنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" لمسنة الجامعية 
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، المتضّمن تسوية شيادات الميسانس األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان 2007جوان  20المؤّرخ في  92وبمقتضى القرار رقم  -
 ،2006-2005السنة الجامعية 

-2006عية ، المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجام2007جوان  20المؤّرخ في  106وبمقتضى القرار رقم  -
 جامعة تممسان، 2007

-2007، المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2008أوت  07المؤّرخ في  164وبمقتضى القرار رقم  -
 جامعة تممسان،  2008

 2009-2008، المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2009ماي  06المؤّرخ في  95وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

ان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميد 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012، المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية2012أكتوبر  01المؤّرخ في  277وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، 2013

المشترك لشيادات ليسانس ميدان  ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة"،

-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  692وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، 2014

-2013المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس  2013أكتوبر  07المؤّرخ في  765وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تممسان، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

امج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برن 2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 " و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "،"عموم الطبيعة والحياة" " فرعي "عموم بيولوجية

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجت -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

لميسانس ، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات ا«عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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اغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيد
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، بموجب :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  106رقم  القرار -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  164القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  95القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  277القرار رقم  -
 ،2013سبتمبر 24المؤّرخ في  692القرار رقم  -
 .2013أكتوبر  07المؤّرخ في  765القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تممسان، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 العممي وزير التعميم العالي والبحث                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حهًغاٌ بؼُٕاٌ خايؼت يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة" 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الطبيعة والحياة

 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية عموم فالحية 

 عموم بيولوجية
 م الغذاء والتغذية وعمم األمراض

 أ بيولوجيا جزيئية
 أ عمم البيئة والمحيط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  783رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا فيالمؤىمة بعنوان جامعة 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419عام ذي الحجة  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21ي المؤّرخ ف 210-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ الدراسات لمحصول عمى شيادة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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سات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا المحدد لقائمة  مؤس 2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  92ووبمقتضى القرار رقم  -
 ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا، 2009

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  337ووبمقتضى القرار رقم  -
 ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا، 2011

ات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراس 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

مشترك لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي ال 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "،"عموم بيولوجية" و" فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

انس ، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميس«عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ىواري بومدين لمعموم ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  ، في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.والتكنولوجيا

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
ىواري بومدين لمعموم ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 :، بموجبوالتكنولوجيا
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  08المؤّرخ في  337القرار رقم  -

 .2016-2015سري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية ي :4المادة 
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، كّل فيما يخصو ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيايكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سبتطبيق ىذا القرار الذي 

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ْٕاس٘ بٕيذٍٚ نهؼهٕو ٔانخكُٕنٕخٛا  خايؼتبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم الطبيعة 
 والحياة

 أ وعمم البيئة لمبيئات المائيةعمم األحياء  عمم األحياء المائية البحرية والقارية

 عموم بيولوجية

 أ الغذاء والتغذية وعمم األمراض
 أ بيوكيمياء

 أ بيولوجيا النمو
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ بيوتكنولوجيا وصحة
 أ عمم البيئة والمحيط

 أ عمم الوراثة 
 أ األحياء الدقيقةعمم 

 أ عمم الطفيميات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  784رقم  قرار
 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان وىران لمعموم والتكنولوجيا فيالمؤىمة بعنوان جامعة 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015يو سنة ما 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  212-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البحث العممي،وزير التعميم العالي و 

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116وبمقتضى المقرر رقم  -
 ، المعدل،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية  ليسانسالمتضّمن تأىيل  2008أوت   07المؤّرخ في  165وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة العموم و التكنولوجيا وىران، 2008 – 2007الجامعية 

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  90وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة العموم و التكنولوجيا وىران،
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 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  546القرار رقم  وبمقتضى -
 بجامعة العموم و التكنولوجيا وىران، 2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

يادات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لش 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 لوجيا بحرية وقارية "،"عموم بيولوجية" و"ىيدروبيو  فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

لبيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة ا -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

، في وىران لمعموم والتكنولوجياييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
ىذه  يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
، وىران لمعموم والتكنولوجياليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في  :3المادة 

 :بموجب
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  165القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  90القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  546القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق وىران لمعموم والتكنولوجيايكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة جامعة  :5المادة 

 ي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممسىذا القرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ْٔشاٌ نهؼهٕو ٔانخكُٕنٕخٛا  خايؼتبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت ك:يهح
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة" 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة

 أ الغذاء والتغذية وعمم األمراض
 أ بيوكيمياء

 أ بيوتكنولوجيا وجينات نباتية
 أ عمم الوراثة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  785رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان فيعين تيموشنت لجامعي المركز الالمؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إحداث  2008يوليو سنة  09الموافق  1429رجب عام  06 فيالمؤّرخ  205-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،مركز جامعي بعين تيموشنت

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

ل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لني 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

لشيادات ليسانس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  695وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2014

الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة الذي يحدد مدونة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24لمؤّرخ في ا 638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

ن لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمي -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09تاريخ ، ببومرداسالمنعقد بجامعة 
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، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

عين تيموشنت، في لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
عي بعين تيموشنت، جامالمركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 

 :بموجب
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  695القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
عين تيموشنت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  سر الذي القرا
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؼٍٛ حًٕٛشُجندايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ  يهحك:
 ٔانحٛاة"فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت  

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تربة وماء عموم فالحية  عموم الطبيعة والحياة
 أ عمم األحياء الدقيقة عموم بيولوجية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  786رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان في لميمةجامعي المركز الالمؤىمة بعنوان 
 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء مركز  2008سنة  يوليو 9الموافق  1429رجب عام  6المؤّرخ في  204-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعي بميمة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17خ في المؤرّ  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الي والبحث العممي،وزير التعميم الع
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 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  176وبمقتضى القرار رقم  -
 ميمة، المعّدل،بالمركز الجامعي  2010

 – 2011لسنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ا 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  535وبمقتضى القرار رقم  -
 ميمة،بالمركز الجامعي  2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

بيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا المتضّمن إنشاء المجنة ال 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

ي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة الذ 2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

ن الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادي -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

سة مطابقة تكوينات الميسانس ، المتضمن درا«عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

ميمة، في ميدان لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  "عموم الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
ام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظ

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :جامعي بميمة، بموجبالمركز المغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان تُ  :3المادة 

 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  176القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  535القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ميمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5ادة الم

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نًٛهت دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة" 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ بيوكيمياء عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة
 أ بيوتكنولوجيا نباتية وتحسين النبات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  787قم ر  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان في لمنعامةجامعي المركز الالمؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19فق الموا 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن إنشاء  2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30مؤّرخ في 205-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،مركز جامعي بالنعامة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقم و  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «طبيعة والحياةعموم ال»

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  697وبمقتضى القرار رقم  -
 المعّدل، ، النعامةبالمركز الجامعي  2014

بيعة والحياة" لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الط 2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

ضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المت -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر
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منعامة، في ميدان لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  "عموم الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 التعميم القاعدي المشترك. ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :جامعي بالنعامة، بموجبالمركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 .المعّدل ،2013سبتمبر  24المؤّرخ في  697القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
منعامة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نهُؼايت دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:

 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة" 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ بيولوجيا و فيزيولوجيا نباتية عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  788رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان في لغميزانجامعي المركز الالمؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء مركز  2008 يوليو سنة 9الموافق  1429رجب عام  06مؤّرخ في  206-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 بغميزان،جامعي 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  537وبمقتضى القرار رقم  -
 غميزان،بالمركز الجامعي  2012

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712تضى القرار رقم وبمق -
 شيادتي الميسانس والماستر،
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المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 تنظيميا وسيرىا،وتشكيمتيا و 

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  235وبمقتضى القرار رقم  -
 غميزان،بالمركز الجامعي  2013

سانس ميدان الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات لي 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  698وبمقتضى القرار رقم  -
 غميزان،بالمركز الجامعي  2014

عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " 2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014يمية جو  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان لغميزانجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  "عموم الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجببغميزانمعي جاالمركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 

 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  537القرار رقم  -
 ،2012اكتوبر  1المؤّرخ في  235القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  698القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لغميزانجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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 نغهٛضاٌ دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة" 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية عموم فالحية  عموم الطبيعة والحياة
 أ عمم األحياء الدقيقة عموم بيولوجية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس، 2015أوت  05مؤّرخ في  789رقم  قرار

 "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة"ميدان في لتمنراستجامعي المركز الالمؤىمة بعنوان 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18في المؤّرخ  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11في  المؤّرخ 301-05يذي رقم وبمقتضى المرسوم التنف -
 مركز جامعي بتمنراست،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 شيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر و 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

طوري الدراسات لنيل المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 ، «عموم الطبيعة والحياة»

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  699وبمقتضى القرار رقم  -
 تمنراست، المعّدل،بالمركز الجامعي  2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014 جويمية 15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638مقتضى القرار رقم وب -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسنعقد بجامعة الم

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22عة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجام

 .2015أبريل 
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 ما يأتي: يقرر
تمنراست، في ميدان لجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى

  "عموم الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

جامعي بتمنراست، مركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 :بموجب
 .المعّدل ،2013سبتمبر  24المؤّرخ في  699القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
تمنراست، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا لجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نخًُشاعج دايؼٙ انًشكض انبؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت يهحك:
 فٙ يٛذاٌ "ػهٕو انطبٛؼت ٔانحٛاة" 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ عمم األحياء الدقيقة عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طابقة التكويناتيتضمن م، 2015أوت  05مؤّرخ في  790رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان  بعنوان جامعة أدرار في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في  125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل، 

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422 جمادى الثانية عام 30المؤّرخ في  269-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 ة أدرار، المعّدل، إنشاء جامع

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  173وبمقتضى القرار رقم  - -
 بجامعة  أدرار، 2008 – 2007



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  714

 

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  73وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة  أدرار،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26ؤّرخ في الم 75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  239وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة  أدرار، 2013

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495رار رقم وبمقتضى الق -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499وبمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

ان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميد 2014جويمية  24المؤّرخ في  622وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن  و -
 ،2014ديسمبر  04و 03إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر و  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

المعروضة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أدرار، في ميدان "عموم الماّدة"،  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ة"، المؤىمة بعنوان جامعة أدرار، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم المادّ  :3المادة 

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  173قرار رقم ال -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  73قرار رقم ال -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  239قرار رقم ال -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سعام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أدرار، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير ال :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة أدساس، بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ الفيزياء الطاقوية فيزياء عموم الماّدة
 أ الكيمياء الفيزيائية كيمياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  791رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان عنابة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 معّدل والمتّمم،ال ،وسيرىا عنابة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 المعّدل،،  2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية و المينية الميسانسالمتضّمن تسوية شيادات  2007جوان20المؤرخ في  92بمقتضى القرار رقم  -
 ، 2005-2004 الجامعية

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  76وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ،

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  08المؤّرخ في  331وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة عنابة ، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر بمقتضى القرار و  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقم و  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495بمقتضى القرار رقم و  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499بمقتضى القرار رقم و  -
 ،ة الماستروشياد

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621بمقتضى القرار رقم  و -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622بمقتضى القرار رقم  و -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

ن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
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بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد و  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

مى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة بناءا ع -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، في ميدان "عموم الماّدة"،  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
بين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغ

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات ال

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة عنابة، بموجب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  76القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  08المؤّرخ في  331القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 عميم العالي والبحث العممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، ػُابتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة

 أ فيزياء المواد فيزياء
 أ الفيزياء األساسية

 كيمياء

 أ الكيمياء التحميمية                                                                             
 أ كيمياء المواد                                                                    

 أ   الكيمياء األساسية 
 أ الكيمياء الصيدالنية
 أ الكيمياء الفيزيائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  792رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان باتنة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء  1989سنة  غشت 1الموافق  1409ذي الحجة  عام  29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،لمعّدل والمتّممجامعة باتنة ا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116القرار رقم وبمقتضى  -
 ،، المعدل 2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

 المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةأكاديمية و مينية تأىيل ليسانس المتضّمن  2008أوت  07المؤرخ في  158القرار رقم  وبمقتضى -
 بجامعة باتنة، 2007-2008

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  78القرار رقم  وبمقتضى -
 باتنة، المعدل، بجامعة

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  153القرار رقم  وبمقتضى -
 بجامعة باتنة، 2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر بمقتضى القرار و  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقم و  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495بمقتضى القرار رقم و  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24في المؤّرخ  654بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل، بجامعة باتنة، 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499بمقتضى القرار رقم و  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621بمقتضى القرار رقم و  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622بمقتضى القرار رقم و  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

إنشاء  بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمنو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد و  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

ى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة بناءا عم -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة، في ميدان "عموم الماّدة"،  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
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بين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغ
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات ال
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة باتنة، بموجب :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  158القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  78القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  153القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  654القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انًادّة "فٙ يٛذاٌ " ػهٕو باحُت، خايؼت بؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 
 

 فيزياء

 أ فيزياء المواد
 أ فيزياء األشعة
 أ الفيزياء الطاقوية
 أ الفيزياء النظرية

 أ الكيمياء التحميمية كيمياء
 أ الكيمياء العضوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  793رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان بشار بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عم

 ،المتضّمن إّنشاء جامعة بشار 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم  7المؤّرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 2006المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  109وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بشار،  بالمركز 2007 –

 – 2010ل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىي 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  274وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بشار 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر بمقتضى القرار و  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

ضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، المت2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقم و  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495بمقتضى القرار رقم و  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24في المؤّرخ  655وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بشار، 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499بمقتضى القرار رقم و  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621بمقتضى القرار رقم  و -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

ان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميد 2014جويمية  24المؤّرخ في  622بمقتضى القرار رقم و  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماو  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بشار، في ميدان "عموم الماّدة"،  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة بشار، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  109القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  274القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  655القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
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ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "فٙ بشاس، خايؼت بؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ فيزياء المواد فيزياء عموم الماّدة
 أ الفيزياء الطاقوية

 أ الكيمياء التحميمية                                                                              كيمياء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  794رقم  رارـــق
 "عموم الماّدة"في ميدان بجاية بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،بجاية، المعّدل والمتّممجامعة 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ل عام ربيع األوّ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116بمقتضى القرار رقم  -
 ، 2006-2005 مسنة الجامعيةشيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  79بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية،

 -2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  155بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2010

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  08المؤرخ في  336ضى القرار رقم بمقت -
 بجامعة بجاية، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 استر،شيادتي الميسانس والم

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقم و  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان2013جويمية  28المؤّرخ في  495بمقتضى القرار رقم و  -
 ، "عموم الماّدة"، المعّدل
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-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  656بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بجاية، 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499بمقتضى القرار رقم و  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621بمقتضى القرار رقم  و -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

رنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد ب 2014جويمية  24المؤّرخ في  622بمقتضى القرار رقم و  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03باس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمع

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد و  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

ة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم المادّ  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، في ميدان "عموم الماّدة"،  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
بين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغ

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات ال

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، بموجب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  79القرار رقم  -
 ،2009ة جويمي 1المؤّرخ في  155القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  08المؤّرخ في  326القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  656القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بجاية، كّل فيما يخصو بتطبي :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،بداٚتخايؼت بؼُٕاٌ  بمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطا
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ الفيزياء األساسية فيزياء عموم الماّدة
 أ   الكيمياء األساسية  كيمياء

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بقة التكويناتيتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  795رقم  رارـــق
 "عموم الماّدة"في ميدان بسكرة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة بسكرة، المعّدل والمتّمم، 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 محصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات ل

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

د لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل المحد 2005أكتوبر  20المؤرخ في  116بمقتضى القرار رقم  -
 ، 2006-2005 مسنة الجامعيةشيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤرخ في  126  بمقتضى القرار رقم -
 ة بسكرة، معدل و متمم،بجامع 2007-2006 الجامعية

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر بمقتضى القرار و  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

ن والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدا2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقم و  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495بمقتضى القرار رقم  و -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

-2013 فتوحة بعنوان السنة الجامعيةتأىيل الميسانس المالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  657بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بسكرة، 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499بمقتضى القرار رقم و  -
 ،وشيادة الماستر

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم  2014جويمية  24المؤّرخ في  621بمقتضى القرار رقم و  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622بمقتضى القرار رقم  و -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجو  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ميدانممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر
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ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة، بموجب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  126القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  657القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ير جامعة بسكرة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومد :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "بغكشة، بؼُٕاٌ خايؼت  بمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطا

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 أ فيزياء المواد فيزياء

 أ الفيزياء األساسية

 أ الكيمياء التحميمية                                                                              كيمياء
 أ الكيمياء الصيدالنية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  796رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان  1البميدةبعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  137-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ، المعّدل و المتّمم،جامعة البميدة

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األّول عام 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر بمقتضى القرار و  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقم و  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 1المتضّمن إلحاق ليسانس مؤىمة  بعنوان جامعة البميدة إلى جامعة البميدة  2013جوان  03المؤرخ في  384بمقتضى القرار رقم  -
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495بمقتضى القرار رقم و  -

 ،"عموم الماّدة"، المعّدل
-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  658بمقتضى القرار رقم  -

 ،1بجامعة البميدة  2014
 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15ؤّرخ في الم 499بمقتضى القرار رقم و  -

 ،وشيادة الماستر
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621بمقتضى القرار رقم و  -

 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622القرار رقم بمقتضى و  -

 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،
بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد و  -

 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 
اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة بناءا عمى محضر  -

أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل
2015. 

 ما يأتي: يقرر
، في ميدان "عموم 1 البميدةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

لراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة ا
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

ت الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصا
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجب1 البميدةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 ،2013جوان  03المؤّرخ في  384القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  658القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1البميدةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "فٙ ، 1انبهٛذةخايؼت بؼُٕاٌ  بمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطا

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة

 فيزياء
 أ فيزياء المواد

 أ الفيزياء األساسية
 أ الفيزياء النظرية

 كيمياء
 أ الكيمياء التحميمية                                                                             

 أ الكيمياء العضوية
 أ الكيمياء الصيدالنية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بقة التكويناتيتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  797رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان برج بوعريريج بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عم

إنشاء جامعة المتضّمن  2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عام  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 برج بوعريريج،

المحدد صالحيات  2013ر سنة يناي 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116بمقتضى القرار رقم  -
 ، 2006-2005 مسنة الجامعيةشيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤرخ في   110  بمقتضى القرار رقم -
 بجامعة برج بوعريريج، 2007-2006 الجامعية

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر بمقتضى القرار و  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقم و  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499بمقتضى القرار رقم  و -
 ،ادة الماستروشي

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621بمقتضى القرار رقم  و -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

ة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد 2014جويمية  24المؤّرخ في  622بمقتضى القرار رقم  و -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،
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بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بنا و- -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

لميسانس المعروضة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات ا -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

"عموم ، في ميدان برج بوعريريجييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

إن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، ف
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجببرج بوعريريجعموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان " :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 .2007جوان  20المؤّرخ في  110القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار برج بوعريريجيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، بٕػشٚشٚحبشج بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 أ فيزياء المواد فيزياء عموم الماّدة
 أ الفيزياء الطاقوية

 أ الكيمياء التحميمية                                                                              كيمياء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  798رقم  رارـــق
 "عموم الماّدة"في ميدان البويرة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول 

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14المؤّرخ في  241-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البويرة،

المحدد صالحيات  2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  170بمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالبويرة، 2010

-2010 ىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةتأالمتضّمن  2010سبتمبر  07المؤرخ في  263بمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالبويرة، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر بمقتضى القرار و  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012ارس م 26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقم و  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495بمقتضى القرار رقم و  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  661 بمقتضى القرار رقم -
 بجامعة البويرة، 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499بمقتضى القرار رقم و  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621رقم بمقتضى القرار و  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622بمقتضى القرار رقم و  -
 ة" فرع "فيزياء"،"عموم المادّ 

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

داغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البي و- -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ مات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمن طرف المؤسس

2015. 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم البويرةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  القرار.الماّدة"، طبقا لممحق ىذا 

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :، بموجبالبويرةجامعة  ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان :3المادة 
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  170القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  263القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  661القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي البويرةيم والتكوين العاليين ومدير جامعة يكمف المدير العام لمتعم :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " ػهٕو انًادّة "فٙ يٛذاٌ انبٕٚشة، بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ األساسيةالفيزياء  فيزياء عموم الماّدة
 أ   الكيمياء األساسية  كيمياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات، 2015أوت  05مؤّرخ في  799رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان بومرداس بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

القانون التوجييي المتضّمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء جامعة   1998ة سن يونيو 2الموافق  1419صفر عام  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،بومرداس، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان األكاديمية و المينية الميسانس  المتضّمن تسوية شيادات 2007جوان  20المؤرخ في  92بمقتضى القرار رقم  -
 ،2005-2004 السنة الجامعية

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤرخ في  128مقتضى القرار رقم ب -
 بجامعة بومرداس، 2007-2006 الجامعية

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في  508بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  و -
 شيادتي الميسانس والماستر،

والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان 2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقم و  -
  وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 2013-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤرخ في  249بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة بومرداس،

لمشترك لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي ا2013جويمية  28المؤّرخ في  495بمقتضى القرار رقم  و -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل
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 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499بمقتضى القرار رقم و  -
 ،وشيادة الماستر

لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم 2014جويمية  24المؤّرخ في  621بمقتضى القرار رقم و  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622بمقتضى القرار رقم و  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

اغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيدو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

صات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصو  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ميدان، ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس، بموج :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  128القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  508القرار رقم  -
 .2012 أكتوبر 1المؤّرخ في  249القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
جامعة بومرداس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، بٕيشداطبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة

 فيزياء

 أ الموادفيزياء 
 أ فيزياء األشعة
 أ الفيزياء الطاقوية
 أ الفيزياء األساسية

 كيمياء
 أ كيمياء المواد                                                                    

 أ الكيمياء العضوية
 أ الكيمياء الصيدالنية

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 ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  800رقم  رارـــق
 "عموم الماّدة"في ميدان الشمف بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،مف، المعّدل والمتّممإنشاء جامعة الش

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434م ربيع األّول عا 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية و المينية الميسانس المتضّمن تأىيل  2008أوت  07المؤرخ في  149  بمقتضى القرار رقم -
 بجامعة شمف، المعدل، 2008-2007 الجامعية

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06لمؤرخ في ا 81بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل، بجامعة شمف،

-2011 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2011سبتمبر  04المؤرخ في  509بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة شمف، معدل، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 ىا،وتشكيمتيا وتنظيميا وسير 

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  663بمقتضى القرار رقم  -
 امعة الشمف،بج 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

ان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميد 2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07اريخ بت 1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر
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ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة الشمف، بموجب :3المادة 

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  149القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  81القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  509القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  663القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الشمف، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " ػهٕو انًادّة " يٛذاٌفٙ انشهف، خايؼت بؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 أ فيزياء المواد فيزياء

 أ الفيزياء األساسية

 أ   الكيمياء األساسية  كيمياء
 أ الكيمياء الفيزيائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  801رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان  1قسنطينةبعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتعمق بتنظيم  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  24المؤّرخ في  213-84المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى و  -
 ة وسيرىا، المعّدل والمتّمم،جامعة قسنطين

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  732

 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ّول عام ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26ّرخ في المؤ  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 جامعة قسنطينة اليبعنوان  مؤىمةليسانس ال إلحاق المتضّمن 2013ماي  06المؤّرخ في  314وبمقتضى القرار رقم -
 ،1جامعة قسنطينة  -
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28مؤّرخ في ال 495و بمقتضى القرار رقم  -

 ،"عموم الماّدة"، المعّدل
 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -

 ،وشيادة الماستر
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621ار رقم و بمقتضى القر  -

 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -

 ماّدة" فرع "فيزياء"،"عموم ال
بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
داغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البي -

 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 
بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -

أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ مالمؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمن طرف 
2015. 

 ما يأتي: يقرر
، في ميدان "عموم 1قسنطينة ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

  ىذا القرار.الماّدة"، طبقا لممحق 
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
ل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحص

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجب1قسنطينة ان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنو  :3المادة 
 .2013ماي  06المؤّرخ في  314القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1قسنطينة يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  ينشرس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "فٙ ، 1لغُطُٛتخايؼت بؼُٕاٌ  بمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطا

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة

 فيزياء

 أ فيزياء المواد
 أ فيزياء األشعة
 أ الفيزياء الطاقوية
 أ الفيزياء األساسية
 أ الفيزياء النظرية

 كيمياء

 أ الكيمياء التحميمية                                                                             
 أ الكيمياء الالعضوية
 أ الكيمياء العضوية
 أ الكيمياء الصيدالنية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  802رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان الجمفة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عم

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7المؤّرخ في  09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،الجمفة

المحدد صالحيات  2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20 المؤّرخ في  112وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي  بالجمفة، بالمركز 2007 – 2006

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011 نوفمبر 03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  666وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الجمفة، 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499ى القرار رقم و بمقتض -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 فرع "كيمياء"،"عموم الماّدة" 
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

لجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات ا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة، في ميدان "عموم الماّدة"،  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

اغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيد
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة، بموجب :3المادة 
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  112القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  666القرار رقم  -

 .2016-2015فعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية يسري م :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الجمفة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، اندهفتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 أ فيزياء المواد فيزياء

 أ الفيزياء األساسية

 أ كيمياء المواد                                                                     كيمياء
 أ الكيمياء العضوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  803رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان الوادي بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عم

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14المؤّرخ في  243-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الوادي،

المحدد صالحيات  2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2006المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20 المؤّرخ في  113وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالوادي 2007 –

 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت   07المؤّرخ في  178وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالوادي،   2008 –

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75ر رقم و بمقتضى القرا -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،لمعّدل"عموم الماّدة"، ا

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

ائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الد -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07خ بتاري 1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم الماّدة"، الواديييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :، بموجبالواديُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  113القرار رقم  -
 .2008أوت  07المؤّرخ في  178القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي الوادييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، انٕاد٘بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ فيزياء األشعة فيزياء عموم الماّدة
 أ الكيمياء العضوية كيمياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  804رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان الطارف بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول 

إنشاء جامعة  المتضّمن 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14المؤّرخ في  242-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الطارف،

المحدد صالحيات  2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  668وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الطارف ، 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "فيزياء"،"عموم الماّدة" فرع 

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

طنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الو  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ م، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمن طرف المؤسسات الجامعية

2015. 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم الطارفييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف  الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :جب، بمو الطارفُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  668القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي الطارفيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 يم العالي والبحث العممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعمس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، انطاسفبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ فيزياء المواد فيزياء عموم الماّدة
 أ الكيمياء التحميمية كيمياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  805رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان قالمة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  273-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،قالمة، المعّدل والمتّممإنشاء جامعة 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ل عام ربيع األوّ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116بمقتضى القرار رقم  -
 ، 2006-2005 مسنة الجامعيةشيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

 – 2006المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20 المؤّرخ في  94وبمقتضى القرار رقم  -
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -بجامعة قالمة،   2007

 ادتي الميسانس والماستر،في طوري الدراسات لنيل شي
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -

 ،"عموم الماّدة"، المعّدل
 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -

 ،وشيادة الماستر
ة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسن 2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -

 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -

 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،
ة الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجي -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات  -

 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 
بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -

أبريل  29و 28بجامعة تبسة بتاريخ  ميدان، المنعقدممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل
2015. 

 

 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة، في ميدان "عموم الماّدة"،  :المادة األولى

  طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة قالمة، بموجب :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
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 .2007جوان  20المؤّرخ في  94القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قالمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا الق :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، لانًتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 أ فيزياء المواد فيزياء

 أ الكيمياء األساسية كيمياء
 أ الكيمياء الفيزيائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  806رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان جيجل بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2003يوليو سنة   22الموافق  1424جمادى األولى عام  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،جيجل، المعّدل والمتّممإنشاء جامعة 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ل عام ربيع األوّ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20 المؤّرخ في  95وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة جيجل، 2007 – 2006

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03ّرخ في المؤ  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495قتضى القرار رقم و بم -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،الماستروشيادة 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،
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سانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة لي 2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

حضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى م -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

المعروضة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  بقا لممحق ىذا القرار.الماّدة"، ط

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 

التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ة"، المؤىمة بعنوان جامعة جيجل، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم المادّ  :3المادة 

 .2007جوان  20المؤّرخ في  95القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
 يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة جيجل، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، خٛدمبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة

 فيزياء
 أ فيزياء المواد
 أ فيزياء األشعة

 أ الفيزياء األساسية

 كيمياء
 أ الكيمياء التحميمية                                                                             

 أ الكيمياء العضوية
 أ الكيمياء الصيدالنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات، 2015وت أ 05مؤّرخ في  807رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان خميس مميانة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 
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، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 دراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ال

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14المؤّرخ في  247-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 خميس مميانة،

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  115وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بخميس مميانة بالمركز 2007 – 2006

المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  154وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بخميس مميانة ، بالمركز 2008 – 2007الجامعية 

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 يادتي الميسانس والماستر،ش

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

  2012سنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ال 2012أكتوبر  01المؤّرخ في  259وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خميس مميانة ، 2013

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة لميدان مدونة الفروع الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

ي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذ 2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03يدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة س

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم خميس مميانةىمة بعنوان جامعة ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤ  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
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اغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيد
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجبخميس مميانةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  115القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  154القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  259القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي خميس مميانةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 لبحث العممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي واس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، خًٛظ يهٛاَتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 أ الفيزياء األساسية فيزياء

 أ كيمياء المواد                                                                     كيمياء
 أ   الكيمياء األساسية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  808رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان خنشمة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول 

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14المؤّرخ في  246-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،خنشمة

المحدد صالحيات  2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  116وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بخنشمة،  بالمركز2007 – 2006

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  175وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة ، 2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  268وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة خنشمة ، 2011



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  743

 

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  673وبمقتضى القرار رقم  -
 جامعة خنشمة،ب 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

دان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في مي 2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07تاريخ ب 1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة، في ميدان "عموم  :المادة األولى 
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة، بموجب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  175القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  268القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  673القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة خنشمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، خُشهتبؼُٕاٌ خايؼت  بمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطا

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 أ فيزياء المواد فيزياء

 أ الكيمياء التحميمية                                                                              كيمياء
 أ   الكيمياء األساسية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات، 2015أوت  05مؤّرخ في  809رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان األغواط بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتضّمن  2001بر سنة سبتم 18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،إنشاء جامعة األغواط، المعّدل

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  96وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط، 2007 – 2006

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 كيمتيا وتنظيميا وسيرىا،وتش

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 – 2013الجامعية  المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  674وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة األغواط، 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

ة لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثاني 2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

ة لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطني -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

لمنعقد بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس ا -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 
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بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28سة بتاريخ ميدان، المنعقد بجامعة تبممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة األغواط، بموج :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  96القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  674القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة األغواط، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "فٙ ، األغٕاطبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ فيزياء األشعة فيزياء عموم الماّدة
 أ   الكيمياء األساسية  كيمياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بقة التكويناتيتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  810رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان معسكر بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عم

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،معسكر
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية و المينية تأىيل الميسانسالمتضّمن  2007جوان  20المؤرخ في  117بمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بمعسكر،المعدل و المتمم، 2007-2006 الجامعية

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06 المؤرخ في 108بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر.

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  165بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة معسكر. 2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495ر رقم و بمقتضى القرا -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621بمقتضى القرار رقم  و -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

اع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتم -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  حق ىذا القرار.الماّدة"، طبقا لمم

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ة بعنوان جامعة معسكر، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىم :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  117القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  108القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  165القرار رقم  -
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ميم والتكوين العاليين ومدير جامعة معسكر، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتع :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، يؼغكشبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 أ الفيزياء األساسية فيزياء

 أ كيمياء المواد                                                                     كيمياء
 أ   الكيمياء األساسية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  811رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان المدية بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عم

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المدية

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  118وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بالمدية، بالمركز2007 – 2006

المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية متضّمن تأىيل ليسانس ال 2008أوت   07المؤّرخ في  155وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بالمدية، بالمركز2008 – 2007الجامعية 

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75رار رقم و بمقتضى الق -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،المعّدل "عموم الماّدة"،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  676وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المدية ، 2014
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 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بنا -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

الميسانس المعروضة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المدية، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
غبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الرا 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
لميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات ا

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة المدية، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  118القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  97القرار رقم  -
 .2013برسبتم 24المؤّرخ في  676القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المدية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، انًذٚتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 أ الفيزياء األساسية فيزياء

 أ كيمياء المواد                                                                     كيمياء
 أ الكيمياء الصيدالنية

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  812رقم  رارـــق
 "عموم الماّدة"في ميدان مستغانم بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  220-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،انم، المعّدل والمتّممجامعة مستغ

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام  ربيع األّول 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2008-2007 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2008أوت  07المؤرخ في  167القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة مستغانم.

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  168القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة مستغانم. 2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26في المؤّرخ  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 اّدة" فرع "كيمياء"،"عموم الم

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

دوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمن -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :بُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، بموج :3المادة 

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  168القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  167القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مستغانم، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، يغخغاَىبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 فيزياء عموم الماّدة
 أ فيزياء المواد
 أ فيزياء األشعة

 أ الفيزياء األساسية
 أ   الكيمياء األساسية  كيمياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  813رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان المسيمة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
    ،المسيمة، المعّدل والمتّممإنشاء جامعة 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ألّول عام ربيع ا 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  98وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة،   2007 – 2006

المفتوحة بعنوان السنة أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  159وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة،   2008 – 2007الجامعية 
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 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  282وبمقتضى القرار رقم  -
 المسيمة  ،بجامعة  2011

 – 2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  518وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة  ، 2012

يل ، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لن2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

شترك لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي الم2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  678وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة المسيمة  ، 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة ع لميدان مدونة الفرو الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

لذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان ا 2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03سيدي بمعباس بتاريخ  مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

وم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عم -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  98القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  159القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  282القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  518القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  678القرار رقم  -
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المسيمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "فٙ ، انًغٛهتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة

 فيزياء
 أ فيزياء المواد

 أ الفيزياء الطاقوية
 أ الفيزياء النظرية

 كيمياء
 أ الكيمياء التحميمية                                                                             

 أ العضويةالكيمياء 
 أ الكيمياء الصيدالنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات، 2015أوت  05مؤّرخ في  814رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان  1وىرانبعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  211-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،وىران وسيرىا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116القرار رقم وبمقتضى  -
 ، المعدل،2006-2005 مسنة الجامعيةي" للنيل شيادة الميسانس "نظام جديد

المفتوحة بعنوان األكاديمية و المينية ميسانس شيادات التأىيل المتضّمن  2007جوان  20المؤرخ في  99القرار رقم وبمقتضى  -
 جامعة وىران السانيا، 2007-2006 السنة الجامعية

 2009-2008ميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةتأىيل الالمتضّمن  2009ماي06المؤرخ في  102القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة وىرانالسانيا،

 المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةأكاديمية و مينية تأىيل ليسانس المتضّمن  2008أوت  07المؤرخ في  160القرار رقم وبمقتضى  -
 جامعة وىرانالسانيا، 2007-2008

 2010-2009تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية 01المؤرخ في  139القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة وىران، المعدل، 

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل شيادتي 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر القرار  -
 الميسانس والماستر،
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، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26ؤّرخ في الم 75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر 24المؤرخ في  679القرار رقم تضى وبمق -
 بجامعة وىران، 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621مقتضى القرار رقم و ب -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

ن الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدا 2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

لمجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع ا -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ مطرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمن 

2015. 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 1وىران ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  ىذا القرار. الماّدة"، طبقا لممحق

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

صل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتح
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب1وىران وان جامعة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعن :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  99القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  160القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  102القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  139القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  679القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1وىران يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 عممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث الس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
ــ ــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ
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 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، 1ْٔشاٌبؼُٕاٌ خايؼت  بمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطا

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 أ الفيزياء األساسية فيزياء عموم الماّدة
 أ   الكيمياء األساسية  كيمياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  815رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان ورقمة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سنة  يوليو 23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،مة، المعّدل والمتّممإنشاء جامعة ورق

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام ربيع األّول  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  100وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، 2007 – 2006الجامعية 

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  100وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة ورقمة ، 2009

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75القرار رقم و بمقتضى  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،ة"، المعّدل"عموم المادّ 

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

دان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في مي 2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07تاريخ ب 1بجامعة قسنطينة 
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بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، في ميدان "عموم الماّدة"،  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  100القرار رقم  -
 .2009ماي  06المؤّرخ في  100القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ورقمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، ٔسلهتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 فيزياء

 أ فيزياء المواد
 أ فيزياء األشعة
 أ الفيزياء الطاقوية
 أ الفيزياء األساسية

 أ الكيمياء التحميمية                                                                              كيمياء
 أ الكيمياء العضوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بقة التكويناتيتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  816رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان أم البواقي بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عم

المتضّمن إنشاء جامعة أم  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،البواقي

المحدد صالحيات  2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ،  2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  119وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بأم البواقي، 2007 – 2006الجامعية 

 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية  المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت  07المؤّرخ في  171وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بأم البواقي، 2008 –

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  141وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي،  2010

 – 2011ان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنو  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  521وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي ، 2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

جنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء الم2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  681وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة أم البواقي ، 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24في المؤّرخ  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "فيزياء"،"عموم الماّدة" فرع 

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

طنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الو  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ م، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمن طرف المؤسسات الجامعية

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :لبواقي، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة أم ا :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  119القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  171القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  141القرار رقم  -
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  521القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  681القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أم البواقي، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 العممي.  ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحثس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "أو انبٕالٙ، بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة

 أ فيزياء المواد فيزياء
 أ الفيزياء األساسية

 كيمياء

 أ   الكيمياء األساسية 
 أ الكيمياء الالعضوية
 أ الكيمياء العضوية
 أ الكيمياء الصيدالنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات، 2015أوت  05مؤّرخ في  817رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان سعيدة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، العالي،لمتعميم 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 دراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ال

  ،المتضّمن إنشاء جامعة سعيدة 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم  7مؤّرخ في  10-09المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةأكاديمية تأىيل ليسانس المتضّمن  2007جوان  20المؤرخ في  120القرار رقم وبمقتضى  -
 بالمركز الجامعي بسعيدة، 2007-2008

-2007متضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ال 2008أوت  07المؤرخ في  172القرار رقم  وبمقتضى -
 بالمركز الجامعي بسعيدة، المعدل، 2008

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  68القرار رقم وبمقتضى  -
 ،بجامعة سعيدة

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01ي المؤرخ ف 142القرار رقم وبمقتضى  -
 ،بجامعة سعيدة 2010

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر 01المؤرخ في  268القرار رقم وبمقتضى  -
 ،بجامعة سعيدة 2013

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495لقرار رقم و بمقتضى ا -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،روشيادة الماست

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

ي ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس ف 2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

تماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اج -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

ضة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعرو  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
بين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغ

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات ال

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة، بموجب :3المادة 
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  120القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  172القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  68القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  142القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  268القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سعيدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، عؼٛذةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة

 أ فيزياء المواد فيزياء
 أ فيزياء األشعة

 كيمياء
 أ الكيمياء الالعضوية
 أ الكيمياء العضوية
 أ الكيمياء الفيزيائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  818رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان  1سطيفبعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  140-89المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 لمعّدل والمتّمم،جامعة سطيف، ا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012ارس م 26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 ، 1جامعة سطيف بعنوان  مؤىمةليسانس  إلحاقالمتضّمن  2013ماي  06المؤّرخ في  320وبمقتضى القرار رقم  -
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دد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يح2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  683وبمقتضى القرار رقم  -
 ،1بجامعة سطيف  2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

يداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الب -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم 1 سطيفقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ييدف ىذا القرار إلى مطاب :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 سسة الجامعية المعنية.المؤ 
 :، بموجب1 سطيفُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2013ماي  06المؤّرخ في  320القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  683القرار رقم  -

 .2016-2015 يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1 سطيفيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، 1عطٛفبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 م  الفيزياء التطبيقية فيزياء عموم الماّدة
 أ الفيزياء األساسية

 أ   الكيمياء األساسية  كيمياء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  819رقم  رارـــق
 "عموم الماّدة"في ميدان سيدي بمعباس بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم، المعّدل لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،بمعباس، المعّدل والمتّممجامعة سيدي 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ل عام ربيع األوّ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

لمفتوحة بعنوان األكاديمية و المينية ايسانس شيادات المتأىيل المتضّمن  2007جوان  20المؤرخ في  103القرار رقم وبمقتضى  -
 سيدي بمعباس ،  2007-2006 السنة الجامعية

-2010 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2010سبتمبر  08المؤرخ في  334رقم القرار وبمقتضى  -
 بجامعة سيدي بمعباس، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 ،شيادتي الميسانس والماستر

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،عموم الماّدة"، المعّدل"
 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -

 ،وشيادة الماستر
يسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ل 2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -

 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -

 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،
سات التعميم العالي المؤىمة لضمان عروض المتضّمن قائمة مؤس 2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم و بمقتضى  -

 ، المعدل،2006-2005 مسنة الجامعيةالتكوين العالي لنيل شيادة الميسانس "نظام جديد" ل
بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -

 ،2014ديسمبر  04و 03الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ  مرجع االختصاصات في
بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -

 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 
البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة  -

أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل
2015. 

 ما يأتي: يقرر
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طابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، في ميدان ييدف ىذا القرار إلى م :المادة األولى
  "عموم الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجود

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، بموجب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  103القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  71القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  08المؤّرخ في  334القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :5المادة 

 ميم العالي والبحث العممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعسالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "عٛذ٘ بهؼباط، بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 فيزياء

 أ فيزياء األشعة
 أ الفيزياء الطاقوية
 أ الفيزياء األساسية

 أ   الكيمياء األساسية  كيمياء
 أ الكيمياء الفيزيائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  820رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان سكيكدة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  272-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
   ،سكيكدة، المعّدل والمتّممإنشاء جامعة 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ّول عام ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  69وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 

 – 2010لمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ا 2010تمبر سب 07المؤّرخ في  288وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سكيكدة، 2011

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26لمؤّرخ في ا 75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499بمقتضى القرار رقم و  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 الماّدة" فرع "كيمياء"،"عموم 

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ا يأتي:م يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة، بموجب :3المادة 

 ،2008أوت  07المؤّرخ في  163القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  69القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  288القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
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جامعة سكيكدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س

 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، عكٛكذةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 أ الفيزياء الطاقوية فيزياء

 أ الفيزياء األساسية

 أ الكيمياء التحميمية                                                                              كيمياء
 أ   الكيمياء األساسية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  821رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان سوق أىراس بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عم

جامعة المتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14المؤّرخ  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 سوق أىراس،

المحدد صالحيات  2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  103وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بسوق أىراس، 2009

 – 2012تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  272وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة سوق أىراس،  2013

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499رقم  و بمقتضى القرار -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 اء"،"عموم الماّدة" فرع "كيمي
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

لمتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، ا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

ءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة بنا -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان "عموم سوق أىراسييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :األولىالمادة 
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
مطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن ل

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
لتخصصات الميسانس الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبسوق أىراسُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  103القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  272القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سوق أىراسيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 حث العممي وزير التعميم العالي والب                                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "فٙ عٕق أْشاط، بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 أ األساسيةالفيزياء  فيزياء

 أ الكيمياء التحميمية                                                                              كيمياء
 أ الكيمياء العضوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  822رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان تبسة بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عم

المتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،تبسة

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة والمينية  األكاديمية ميسانسشيادات الالمتضّمن تأىيل  2007جوان  20المؤّرخ في  مكرر 121وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بتبسة، 2007 – 2006بعنوان السنة الجامعية 

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  89وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تبسة، المعّدل،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75رقم و بمقتضى القرار  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،عّدل"عموم الماّدة"، الم

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

لي المؤىمة لضمان تكوينات عميا المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العا 2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ، المعّدل والمتّمم،2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في الميسانس

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

وطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية ال -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، في ميدان "عموم الماّدة"،  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
ين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغب

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
يسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الم

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة تبسة، بموجب :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20مكرر المؤّرخ في  121القرار رقم  -
 .2009ماي  06المؤّرخ في  89القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تبسة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، حبغتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 فيزياء عموم الماّدة
 أ فيزياء المواد
 أ فيزياء األشعة
 أ الفيزياء النظرية

 أ   الكيمياء األساسية  كيمياء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بقة التكويناتيتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  823رقم  رارـــق
 "عموم الماّدة"في ميدان تيارت بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
   ،تيارت، المعّدل والمتّممإنشاء جامعة 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ل عام ربيع األوّ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية و مينية المتضّمن تأىيل ليسانس  2007جوان 20المؤّرخ في  104وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت،    2007 – 2006

 2007المفتوحة بعنوان السنة الجامعية أكاديمية المتضّمن تأىيل ليسانس  2008أوت   07المؤّرخ في  166وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت،    2008 –

 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  148وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت، 2010

 – 2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  289وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة تيارت ، 2011
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، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 سانس والماستر،شيادتي المي

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

يسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ل2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28تبسة بتاريخ ميدان، المنعقد بجامعة ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة تيارت، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  104القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  166القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرح في  148القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  289القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيارت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

ــ ـــ 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
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 " ػهٕو انًادّة " فٙ يٛذاٌ، حٛاسثبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة

 فيزياء
 أ فيزياء المواد

 أ الفيزياء الطاقوية
 أ الفيزياء األساسية

 كيمياء
 أ كيمياء المواد                                                                    

 أ   الكيمياء األساسية 
 أ الكيمياء العضوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات، 2015أوت  05مؤّرخ في  824رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان تيزي وزو بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، العالي، لمتعميم

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء   1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة تيزي وزو، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األّول عام رب 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة األكاديمية ميسانس شيادات التأىيل المتضّمن  2007جوان20المؤرخ في  105القرار رقم وبمقتضى  -
 جامعة تيزي وزو، 2007-2006الجامعية

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712 قمر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 رىا،وتشكيمتيا وتنظيميا وسي

-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤرخ في  276القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة تيزي وزو، المعدل، 2013

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  691القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة تيزي وزو، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانسيادة "عموم الماّدة" لنيل شمدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،
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بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014مبر ديس 04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بقة تكوينات الميسانس المعروضة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطا -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصص

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  105القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  276القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24ي المؤّرخ ف 691القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيزي وزو، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "حٛض٘ ٔصٔ، بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 م  الفيزياء التطبيقية فيزياء

 أ الفيزياء األساسية

 أ   الكيمياء األساسية  كيمياء
 أ الكيمياء الصيدالنية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بقة التكويناتيتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  825رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان تممسان بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  ،المعّدل والمتّمم جامعة تممسان،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية و المينية الميسانسالمتضّمن تسوية شيادات  2007جوان20المؤرخ في  92بمقتضى القرار رقم  -
 ، 2005-2004 الجامعية

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

-2012تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، المتضّمن 2012أكتوبر  01المؤرخ في  277القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة تممسان، 2013

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر  24المؤرخ في  692القرار رقم وبمقتضى  -
 بجامعة تممسان، 2014

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495القرار رقم  و بمقتضى -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،ستروشيادة الما

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس 2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم وبمقتضى  -
 ، المعدل،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

يداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان الب -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

صصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخ -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28منعقد بجامعة تبسة بتاريخ ميدان، الممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، في ميدان "عموم  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
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الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، بموجب :3المادة 
 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  277القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤّرخ في  692القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تممسان، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "فٙ ، حهًغاٌبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 أ الفيزياء األساسية فيزياء عموم الماّدة
 أ   الكيمياء األساسية  كيمياء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  826رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان وىران لمعموم والتكنولوجيا بعنوان جامعة  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  212-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08يذي رقم وبمقتضى المرسوم التنف -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

حيات المحدد صال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية و المينية الميسانسالمتضّمن تسوية شيادات  2007جوان20المؤرخ في  92بمقتضى القرار رقم  -
 ، 2005-2004 الجامعية

المفتوحة بعنوان السنة مينية  أكاديمية و المتضّمن تأىيل ليسانس 2008أوت   07المؤّرخ في  165وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة العموم و التكنولوجيا وىران،    2008 – 2007الجامعية 

 2009 – 2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  90وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة العموم و التكنولوجيا وىران ،
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، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 ىا،وتشكيمتيا وتنظيميا وسير 

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم وبمقتضى  -
 ، المعدل،2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

ء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤسا -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ مة لمن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطني

2015. 
 ما يأتي: يقرر

، في وىران لمعموم والتكنولوجياييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  ميدان "عموم الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبوالتكنولوجياوىران لمعموم ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2007جوان  20المؤّرخ في  92القرار رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  165القرار رقم  -
 .2009ماي  06المؤّرخ في  90القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق وىران لمعموم والتكنولوجيايكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سىذا القرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ
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 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "ْٔشاٌ نهؼهٕو ٔانخكُٕنٕخٛا، بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم الماّدة
 فيزياء

 أ فيزياء المواد
 أ فيزياء األشعة
 أ الفيزياء الطاقوية

 أ األساسيةالفيزياء 

 أ الكيمياء التحميمية  كيمياء
 أ الكيمياء الفيزيائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 بقة التكوينات فييتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  827رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان  جامعي عين تيموشنتالمركز البعنوان  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إحداث  2008يوليو سنة  09الموافق  1429رجب عام  06 المؤّرخ في 205-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،ي بعين تيموشنتمركز جامع

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012رس ما 26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  232وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،بالمركز الجامعي  2013

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  695وبمقتضى القرار رقم  -
 عين تيموشنت،لمركز الجامعي با 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

ة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد 2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،
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الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1عة قسنطينة بجام

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

جامعي بعين تيموشنت، في المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  ميدان "عموم الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :تيموشنت، بموجب جامعي بعينالمركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 

 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  232القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  695القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
جامعي بعين تيموشنت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "فٙ ػٍٛ حًٕٛشُج،  دايؼٙانًشكض انبؼُٕاٌ  بمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطا

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ الفيزياء األساسية فيزياء عموم الماّدة
 أ الكيمياء العضوية كيمياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بقة التكوينات فييتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  828رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان بغميزان جامعي المركز البعنوان  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن إنشاء مركز  2008 يوليو سنة 9الموافق  1429رجب عام  06مؤّرخ في  206-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 غميزان،بجامعي 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  ،2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  235وبمقتضى القرار رقم  -
 غميزان،بالمركز الجامعي  2013

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  698وبمقتضى القرار رقم  -
 غميزان،بالمركز الجامعي  2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499بمقتضى القرار رقم  و -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621و بمقتضى القرار رقم  -
 ّدة" فرع "كيمياء"،"عموم الما

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

وات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمند -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد  -
 ،2015انفي ج 08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممن طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

2015. 
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان بغميزانجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  "عموم الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 القاعدي المشترك. ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجببغميزانجامعي المركز الُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان  :3المادة 
 ،2012اكتوبر  1المؤّرخ في  235القرار رقم  -
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 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  698القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار بغميزانجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 . ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العمميسالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة "، بغهٛضاٌ دايؼٙانًشكض انبؼُٕاٌ  بمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطا

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ   الكيمياء األساسية  كيمياء عموم الماّدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بقة التكوينات فييتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  829رقم  رارـــق

 "عموم الماّدة"في ميدان بتمنراست مركز جامعي البعنوان  الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إنشاء  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ في  301-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 بتمنراست،مركز جامعي 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  236وبمقتضى القرار رقم  -
 تمنراست،بالمركز الجامعي  2013

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495و بمقتضى القرار رقم  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621ى القرار رقم و بمقتض -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 موم الماّدة" فرع "فيزياء"،"ع
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بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع المجن -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ مالمؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمن طرف 

2015. 
 ما يأتي: يقرر

مركز جامعي بتمنراست، في ميدان الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  لممحق ىذا القرار."عموم الماّدة"، طبقا 

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :مركز جامعي بتمنراست، بموجبالة بعنوان ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىم :3المادة 

 .2012اكتوبر  1المؤّرخ في  236القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
مركز جامعي بتمنراست، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بخًُشاعجانًشكض اندايؼٙ بؼُٕاٌ  بمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطا
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ فيزياء األشعة فيزياء عموم الماّدة
 أ الكيمياء التحميمية                                                                              كيمياء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  830رقم  رارـــق
 "عموم الماّدة"في ميدان تيسمسيمت جامعي المركز البعنوان  الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم  بمقتضى القانون  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء مركز  2008سنة  يوليو 9الموافق  1429رجب عام  6المؤّرخ في  203-08قتضى المرسوم التنفيذي رقم وبم -
 جامعي بتيسمسيمت، 
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المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 سانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول عمى شيادة المي

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 – 2011المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  المتضّمن تأىيل الميسانس 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  540وبمقتضى القرار رقم  -
 تيسمسيمت ،بالمركز الجامعي  2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر و بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75و بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  238وبمقتضى القرار رقم  -
 تيسمسيمت ،بالمركز الجامعي  2013

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  495رقم  و بمقتضى القرار -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499و بمقتضى القرار رقم  -
 ،وشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  621بمقتضى القرار رقم و  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

ان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميد 2014جويمية  24المؤّرخ في  622و بمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بناءا عمى محضر اجتماع  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة  -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ مطرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل من

2015. 
 ما يأتي: يقرر

 

مركز جامعي بتيسمسيمت ، في الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  :المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.ميدان "عموم 

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :مركز جامعي بتيسمسيمت، بموجبالم الماّدة"، المؤىمة بعنوان ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عمو  :3المادة 

 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  540القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  238القرار رقم  -
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 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
مركز جامعي بتيسمسيمت، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالقرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " ػهٕو انًادّة " بخغًغٛهج اندايؼٙانًشكض بؼُٕاٌ  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ فيزياء المواد فيزياء عموم الماّدة
 أ كيمياء المواد                                                                     كيمياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بقة التكوينات فييتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  831رقم  رارـــق

 "نغت ٔثمافت أياصٚغٛت"في ميدان  1باتنة بعنوان جامعة الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،لمتعميم العالي،المعّدل 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في  125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 ، المعّدل، أعضاء الحكومة

المتضّمن إّنشاء  1989سنة  غشت 1الموافق  1409ذي الحجة عام  29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 ،ة المعّدل والمتّممجامعة باتن

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األّول عام 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار - -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم - -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية 28المؤّرخ في  489وبمقتضى القرار رقم - -
 "لغة وثقافة أمازيغية"، 

-2013ن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ، المتضمّ 2013أكتوبر  07المؤّرخ في  764ر رقم وبمقتضى القرا- -
 باتنة،بجامعة  2014

" لغة وثقافة أمازيغية " لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية 15المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم - -
 ،الميسانسوشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  618وبمقتضى القرار رقم - -
 "،لغة وحضارةلغة وثقافة أمازيغية " فرع "

ة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد 2014جويمية  24المؤّرخ في  619وبمقتضى القرار رقم - -
 "،لغة وأدبلغة وثقافة أمازيغية " فرع "
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  620وبمقتضى القرار رقم - -
 "،لغويات وفن التعميملغة وثقافة أمازيغية " فرع "

جان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ن إعداد مرجع تخصصات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وثقافة أمازيغية" المتضمو  -
 ،2015 فبراير18بتاريخ  سبومرداالمنعقد بجامعة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وثقافة أمازيغية"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
 11بتاريخ  سبومرداميدان، المنعقد بجامعة مطنية لالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الو 

 .2015 مارس
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان " لغة وثقافة  1ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة :المادة األولى
 أمازيغية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار  :2المادة
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

جديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار ال
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان " لغة وثقافة أمازيغية"، المؤىمة بعنوان جامعة باتنة بموجب :3المادة 

 .2013أكتوبر  07المؤّرخ في  764القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين و مدير جامعة باتنة :5المادة 

 عممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث الس
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔثمافت أياصٚغٛت "، 1باحُتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان
 أ المسانية األمازيغية لسانيات وتعميمية لغة وثقافة أمازيغية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  832رقم  رارـــق

 "نغت ٔثمافت أياصٚغٛت"في ميدان بجاية  بعنوان جامعة الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في  125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 ، المعّدل، أعضاء الحكومة
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المتضّمن إّنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419عام ربيع األّول  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 ،جامعة بجاية، المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13قتضى المرسوم التنفيذي رقم وبم -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2007ن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ، المتضمّ 2008 أوت 07 المؤّرخ في  175وبمقتضى القرار رقم - -
 بجاية،بجامعة  2008

-2009ن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ، المتضمّ 2009جويمية  01المؤّرخ في  155وبمقتضى القرار رقم - -
 بجاية،بجامعة  2010

يل ، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لن2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار - -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم - -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

ترك لشيادات ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المش2013جويمية 28المؤّرخ في  489وبمقتضى القرار رقم - -
 "لغة وثقافة أمازيغية"، 

" لغة وثقافة أمازيغية " لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية 15المؤّرخ في  497وبمقتضى القرار رقم - -
 ،الميسانسوشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  618وبمقتضى القرار رقم - -
 "،لغة وحضارةلغة وثقافة أمازيغية " فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  619وبمقتضى القرار رقم - -
 "،لغة وأدبوثقافة أمازيغية " فرع " لغة

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤّرخ في  620وبمقتضى القرار رقم - -
 "،لسانيات و تعميمية لغة وثقافة أمازيغية " فرع "

ة لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطني و -
 ،2014ديسمبر  04و 03إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وثقافة أمازيغية" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الو  -
 ،2015 فبراير18بتاريخ  سبومرداالمنعقد بجامعة 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وثقافة أمازيغية"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -
بتاريخ  سبومردابجامعة ميدان، المنعقد مالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس11
 ما يأتي: يقرر

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، في ميدان " لغة وثقافة  :المادة األولى
 أمازيغية "، طبقا لممحق ىذا القرار.

 الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في  :2 المادة
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

لب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطا
 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان " لغة وثقافة أمازيغية "، المؤىمة بعنوان جامعة بجاية، بموجب :3المادة 
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  175القرار رقم  -
 .2009جويمية  1المؤّرخ في  155القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بجاية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ "نغت ٔثمافت أياصٚغٛت"، بداٚتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لغة وثقافة أمازيغية
 أ أنثروبولوجيا التراث وحضارةلغة 

 أ األدب األمازيغي لغة وآداب
 أ المسانية األمازيغية لسانيات وتعميمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 مطابقة التكوينات فييتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  833رقم  رارـــق

 "نغت ٔثمافت أياصٚغٛت"في ميدان البويرة  بعنوان جامعة الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 العالي،المعّدل والمتّمم،لمتعميم 

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 ، المعّدل، أعضاء الحكومة

عة جامالمتضّمن إنشاء  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14مؤّرخ في ال241-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البويرة،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30موافق ال 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2008، المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2009ماي  06المؤرخ في  91بمقتضى القرار رقم و  -
 بالمركزالجامعي بالبويرة،2009

-2011المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ، 2011سبتمبر  04المؤرخ في  529بمقتضى القرار رقم و  -
 بالمركزالجامعي بالبويرة،2012

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار و  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26في المؤرخ  75بمقتضى القرار رقم و  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "لغة 2013جويمية 28المؤرخ في  489بمقتضى القرار رقم و  -
 وثقافة أمازيغية"، 
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" لغة وثقافة أمازيغية " لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية 15المؤرخ في  497ر رقم بمقتضى القراو  -
 ،الميسانسوشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  618بمقتضى القرار رقم و  -
 "،لغة وحضارةية " فرع "لغة وثقافة أمازيغ

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  619بمقتضى القرار رقم و  -
 "،لغة وأدبلغة وثقافة أمازيغية " فرع "

الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة  2014جويمية  24المؤرخ في  620بمقتضى القرار رقم و  -
 ،لسانيات و تعميمية لغة وثقافة أمازيغية " فرع "

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن  و -
 ،2014ديسمبر  04و 03عباس بتاريخ إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بم

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وثقافة أمازيغية" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015 فبراير18بتاريخ  سبومرداالمنعقد بجامعة 

وثقافة أمازيغية"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة  -
بتاريخ  سبومرداميدان، المنعقد بجامعة مالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس11
 ما يأتي: يقرر

، في ميدان " لغة وثقافة البويرةييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
 أمازيغية "، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.: 2 المادة
طمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبالبويرةُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان " لغة وثقافة أمازيغية "، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  91القرار رقم  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ قي  529القرار رقم  -

 .2016-2015مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  يسري  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي البويرةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين و مدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔثمافت أياصٚغٛت "، انبٕٚشةبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ األدب األمازيغي وآدابلغة  لغة وثقافة أمازيغية
 أ المسانية األمازيغية لسانيات وتعميمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات في، 2015أوت  05مؤّرخ في  834رقم  رارـــق 
 "نغت ٔثمافت أياصٚغٛت"في ميدان تيزي وزو  بعنوان جامعة المؤىمةالميسانس 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 ، المعّدل، أعضاء الحكومة

المتضّمن إنشاء   1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 ،والمتّممجامعة تيزي وزو، المعّدل 

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-2011، المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2011سبتمبر  04المؤرخ في  543بمقتضى القرار رقم و  -
 بجامعة تيزي وزو،2012

ن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل ، المتضمّ 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار و  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم و  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "لغة 2013جويمية 28المؤرخ في  489بمقتضى القرار رقم و  -
 وثقافة أمازيغية"، 

-2013، المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013سبتمبر  24المؤرخ في  691بمقتضى القرار رقم و  -
 بجامعة تيزي وزو،2014

" لغة وثقافة أمازيغية " لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية 15خ في المؤر  497بمقتضى القرار رقم و  -
 ،الميسانسوشيادة الماستر

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  618بمقتضى القرار رقم و  -
 "،حضارةلغة و لغة وثقافة أمازيغية " فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  619بمقتضى القرار رقم و  -
 "،لغة وأدبلغة وثقافة أمازيغية " فرع "

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  620بمقتضى القرار رقم و  -
 "،لسانيات و تعميمية لغة وثقافة أمازيغية " فرع "

 بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمنو  -
 ،2014ديسمبر  04و 03إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وثقافة أمازيغية" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و  -
 ،2015 فبراير18بتاريخ  سبومرداالمنعقد بجامعة 

مى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وثقافة أمازيغية"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا ع -
بتاريخ  سبومرداميدان، المنعقد بجامعة مالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية ل

 .2015 مارس11
 ما يأتي: يقرر
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ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو، في ميدان " لغة  :األولىالمادة 
 وثقافة أمازيغية "، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2 المادة
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

داغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البي
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان " لغة وثقافة أمازيغية "، المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو، بموجب :3المادة 
 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  543القرار رقم  -
 .2013سبتمبر 24المؤرخ في  691القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية : 4ادة الم
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين و مدير جامعة تيزي وزو، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فٙ يٛذاٌ " نغت ٔثمافت أياصٚغٛت "حٛض٘ ٔصٔ، بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لغة وثقافة أمازيغية
 أ أنثروبولوجيا التراث وحضارةلغة 

 أ األدب األمازيغي لغة وآداب
 أ المسانية األمازيغية لسانيات وتعميمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات ، 2015أوت  05مؤّرخ في  835رقم  رارـــق

 "فٌُٕ"في ميدان  3قسنطينة بعنوان جامعة في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول ع

المتضّمن إنشاء جامعة  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤّرخ في  402-11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،3قسنطينة 

المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  665وبمقتضى القرار رقم  -
 ، 3بجامعة قسنطينة  2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " فنون " لنيل شيادة الميسانس وشيادة  2014مية جوي 15المؤرخ في  496بمقتضى القرار رقم  -
 الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2015جويمية  30المؤرخ في  501بمقتضى القرار رقم  -
 "فنون"،

د برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحد 2015جويمية  30المؤرخ في  502بمقتضى القرار رقم  -
 "، فنون درامية، تخصص ""فنون العرض"فرع  ،فنون"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  503بمقتضى القرار رقم  -
 "، تشكيمية تخصص "فنون  "،فنون بصرية"فرع  ،فنون"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  504بمقتضى القرار رقم  -
 "، ، تخصص "دراسات سينمائية"فنون العرض"فرع  ،فنون"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  505بمقتضى القرار رقم  -
 ، تخصص "دراسات موسيقية "،"فنون العرض"فرع  ،فنون"

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "فنون" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة  -
 ،2014ديسمبر  15بتاريخ  ،1وىران 

ة لميدان "فنون"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة من بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطني -
 .2015ماي  2و 1بتاريخ  تممسان،طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 

 ما يأتي: يقرر
، في ميدان "فنون"، 3قسنطينة ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى

  طبقا لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين 
الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 

نس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسا
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :، بموجب3قسنطينة ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "فنون"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  665القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 3قسنطينة يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " فٌُٕفٙ يٛذاٌ " - 3لغُطُٛتبؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ فنون تشكيمية فنون بصرية فنون 
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 يتضمن مطابقة التكوينات، 2015أوت  05مؤّرخ في  836رقم  رارـــق
 "فٌُٕ"في ميدان الجمفة  بعنوان جامعة في الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّمن إنشاء جامعة المتض 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7المؤّرخ في  09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،الجمفة
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2009 – 2008سنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ال 2009ماي  06المؤّرخ في 84وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة الجمفة ،
 – 2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية   1المؤّرخ في  161وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة الجمفة ، 2010
 – 2010عنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة ب 2010سبتمبر  08المؤّرخ في  339وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة الجمفة ، 2011
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
يداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضّمن إنشاء المجنة الب2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " فنون " لنيل شيادة الميسانس وشيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  496بمقتضى القرار رقم  -

 الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2015جويمية  30المؤرخ في  501بمقتضى القرار رقم  -

 "فنون"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  502بمقتضى القرار رقم  -

 "، فنون درامية، تخصص ""فنون العرض"فرع  ،فنون"
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30مؤرخ في ال 503بمقتضى القرار رقم  -

 "، تخصص "فنون تشكيمية "،فنون بصرية"فرع  ،فنون"
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  504بمقتضى القرار رقم  -

 "، ، تخصص "دراسات سينمائية"فنون العرض"فرع  ،ن"فنو 
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  505بمقتضى القرار رقم  -

 ، تخصص "دراسات موسيقية "،"فنون العرض"فرع  ،فنون"
البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
الميسانس المنعقد بجامعة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "فنون" المتضمن إعداد مرجع تخصصات  -

 ،2014ديسمبر  15بتاريخ  ،1وىران 
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بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "فنون"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة من  -
 .2015ماي  2و 1بتاريخ  تممسان،طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 

 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة، في ميدان "فنون"، طبقا  :المادة األولى

  لممحق ىذا القرار.
 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 

يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 
كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 

الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 
 المؤسسة الجامعية المعنية.

 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "فنون"، المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة، بموجب :3المادة 
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  84ار رقم القر  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  161القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  08المؤّرخ في  339القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الجمفة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اندهفتبؼُٕاٌ خايؼت  بمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطا

 "فٌُٕفٙ يٛذاٌ " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ةسينمائيدراسات  فنون العرض فنون 
 أ فنون تشكيمية فنون بصرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  837رقم  رارـــق

 "فٌُٕ"في ميدان مستغانم  بعنوان جامعة في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  220-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   ،ل والمتّممجامعة مستغانم، المعدّ 
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المحدد لقائمة  مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم، المعدل والمتمم، 2006-2005 مسنة الجامعيةشيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

المفتوحة بعنوان السنة  األكاديمية و المينية تأىيل الميسانسالمتضّمن   2007جوان  20المؤرخ في  97بمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة مستغانم، المعدل، 2007-2008 الجامعية

يفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل ، المتضّمن ك2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " فنون " لنيل شيادة الميسانس وشيادة  2014ة جويمي 15المؤرخ في  496بمقتضى القرار رقم  -
 الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2015جويمية  30المؤرخ في  501بمقتضى القرار رقم  -
 "فنون"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  502بمقتضى القرار رقم  -
 "، فنون درامية، تخصص ""فنون العرض"فرع  ،فنون"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  503بمقتضى القرار رقم  -
 "، خصص "فنون تشكيميةت "،فنون بصرية"فرع  ،فنون"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  504بمقتضى القرار رقم  -
 "، ، تخصص "دراسات سينمائية"فنون العرض"فرع  ،فنون"

م لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعمي 2015جويمية  30المؤرخ في  505بمقتضى القرار رقم  -
 ، تخصص "دراسات موسيقية "،"فنون العرض"فرع  ،فنون"

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03سيدي بمعباس بتاريخ  مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "فنون" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة  -
 ،2014ديسمبر  15بتاريخ  ،1وىران 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "فنون"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة من  -
 .2015ماي  2و 1بتاريخ  تممسان،طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 

 ما يأتي: يقرر
 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، في ميدان "فنون"،  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه  يمكن لمطمبة الراغبين في

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الموجودة في  الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "فنون"، المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم، بموجب :3المادة 

 المعّدل، ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
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 .المعّدل ،2007جوان  20المؤّرخ في  97القرار رقم  -
 .2016-2015رار ابتداء  من السنة الجامعية يسري مفعول ىذا الق :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مستغانم، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "فٌُٕ"فٙ يٛذاٌ يغخغاَى، بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 فنون العرض فنون 
 أ فنون درامية

 أ دراسات سينمائية
 أ دراسات موسيقية

 أ فنون تشكيمية فنون بصرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مطابقة التكويناتيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  838رقم  رارـــق
 "فٌُٕ"في ميدان  1وىران بعنوان جامعة في الميسانس المؤىمة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  211-84رقم المرسوم وبمقتضى  -

 تّمم،المعّدل والم ،وىران وسيرىا
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
ن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا ، المتضمّ 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 2013-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر  01المؤرخ في  265بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة وىران،
 2014-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2013سبتمبر 24المؤرخ في  679بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة وىران،
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " فنون " لنيل شيادة الميسانس وشيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  496بمقتضى القرار رقم  -

 الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2015جويمية  30المؤرخ في  501بمقتضى القرار رقم  -

 "فنون"،
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الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  502بمقتضى القرار رقم  -
 "، فنون درامية، تخصص ""فنون العرض"فرع  ،فنون"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  503بمقتضى القرار رقم  -
 "، تخصص "فنون تشكيمية "،فنون بصرية"فرع  ،فنون"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  504بمقتضى القرار رقم  -
 "، ، تخصص "دراسات سينمائية"فنون العرض"فرع  ،فنون"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  505بمقتضى القرار رقم  -
 ، تخصص "دراسات موسيقية "،"فنون العرض"فرع  ،فنون"

البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

الميسانس المنعقد بجامعة بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "فنون" المتضمن إعداد مرجع تخصصات  -
 ،2014ديسمبر  15بتاريخ  ،1وىران 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "فنون"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة من  -
 .2015ماي  2و 1بتاريخ  ان،تممسطرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 

 ما يأتي: يقرر
 

، في ميدان "فنون"، 1وىران ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب1وىران ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "فنون"، المؤىمة بعنوان جامعة  :3المادة 

 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  265رار رقم الق -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  679القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1وىرانيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ْٔشاٌبؼُٕاٌ خايؼت  انهٛغاَظ انًؤْهتيطابمت انخكُٕٚاث فٙ 

 "فٌُٕفٙ يٛذاٌ " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ فنون درامية فنون العرض فنون 
 أ دراسات سينمائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن مطابقة التكوينات، 2015أوت  05مؤّرخ في  839رقم  رارـــق
 "فٌُٕ"في ميدان  سعيدة بعنوان جامعة في الميسانس المؤىمة

 

 ،التعميم العالي والبحث العمميإن وزير 
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
  ،المتضّمن إنشاء جامعة سعيدة 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم  7مؤّرخ في  10-09المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  142بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سعيدة، 2010
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 2013-2012 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةالمتضّمن  2012أكتوبر 01المؤرخ في  268بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سعيدة،
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " فنون " لنيل شيادة الميسانس وشيادة  2014جويمية  15في  المؤرخ 496بمقتضى القرار رقم  -

 الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2015جويمية  30المؤرخ في  501بمقتضى القرار رقم  -

 "فنون"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  502بمقتضى القرار رقم  -

 "، فنون درامية، تخصص ""فنون العرض"فرع  ،فنون"
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  503بمقتضى القرار رقم  -

 "، تخصص "فنون تشكيمية "،فنون بصرية"فرع  ،فنون"
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  504بمقتضى القرار رقم  -

 "، ، تخصص "دراسات سينمائية"فنون العرض"فرع  ،فنون"
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  505بمقتضى القرار رقم  -

 ، تخصص "دراسات موسيقية "،"فنون العرض"فرع  ،فنون"
بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -

 ،2014ديسمبر  04و 03الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في 
بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "فنون" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة  -

 ،2014ديسمبر  15بتاريخ  ،1وىران 
ة لميدان "فنون"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة من بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطني -

 .2015ماي  2و 1بتاريخ  تممسان،طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 
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 ما يأتي: يقرر
 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة، في ميدان "فنون"، طبقا  :المادة األولى
  لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبين في 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "فنون"، المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة، بموجب :3المادة 

 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  142القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  682القرار رقم  -

 .2016-2015ة الجامعية يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السن :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سعيدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "فٌُٕفٙ يٛذاٌ "عؼٛذة، بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ فنون درامية فنون العرض فنون 
 أ دراسات سينمائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 بقة التكويناتيتضمن مطا، 2015أوت  05مؤّرخ في  840رقم  رارـــق

 "فٌُٕ"في ميدان سيدي بمعباس  بعنوان جامعة في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،ّدل والمتّممجامعة سيدي بمعباس، المع
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمفتوحة بعنوان األكاديمية و المينية ايسانس شيادات المتأىيل المتضّمن  2007جوان  20المؤرخ في  103بمقتضى القرار رقم  -

 سيدي بمعباس، 2007-2006 السنة الجامعية
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، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03في المؤرخ  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " فنون " لنيل شيادة الميسانس وشيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  496ار رقم بمقتضى القر  -
 الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2015جويمية  30المؤرخ في  501بمقتضى القرار رقم  -
 "فنون"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30في  المؤرخ 502بمقتضى القرار رقم  -
 "، فنون درامية، تخصص ""فنون العرض"فرع  ،فنون"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  503بمقتضى القرار رقم  -
 "، تخصص "فنون تشكيمية "،فنون بصرية"رع ف ،فنون"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  504بمقتضى القرار رقم  -
 "، ، تخصص "دراسات سينمائية"فنون العرض"فرع  ،فنون"

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  505بمقتضى القرار رقم  -
 ، تخصص "دراسات موسيقية "،"فنون العرض"فرع  ،فنون"

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "فنون" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة  -
 ،2014ديسمبر  15بتاريخ  ،1وىران 

ة لميدان "فنون"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة من بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطني -
 .2015ماي  2و 1بتاريخ  تممسان،طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 

 ما يأتي: يقرر
 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، في ميدان  :المادة األولى
  "فنون"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
ن في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة الراغبي

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
سانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات المي

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "فنون"، المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس، بموجب :3المادة 

 .2007جوان  20المؤّرخ في  103القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "فٌُٕفٙ يٛذاٌ "عٛذ٘ بهؼباط، بؼُٕاٌ خايؼت  بمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهتيطا

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ فنون درامية فنون العرض فنون 
 أ دراسات سينمائية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن مطابقة التكوينات، 2015أوت  05مؤّرخ في  841رقم  رارـــق

 "فٌُٕ"في ميدان تممسان  بعنوان جامعة في الميسانس المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن إنشاء  1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  ،المعّدل والمتّمم جامعة تممسان،
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، المتضّمن 2009ماي  06المؤرخ في  95بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة تممسان،
 2011-2010تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةضّمن المت 2010سبتمبر  08المؤرخ في  336بمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة تممسان، المعدل و المتمم،
، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26في  المؤرخ 75بمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " فنون " لنيل شيادة الميسانس وشيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  496بمقتضى القرار رقم  -

 الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2015جويمية  30مؤرخ في ال 501بمقتضى القرار رقم  -

 "فنون"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  502بمقتضى القرار رقم  -

 "، فنون درامية، تخصص ""فنون العرض"فرع  ،فنون"
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  503قتضى القرار رقم بم -

 "، تخصص "فنون تشكيمية "،فنون بصرية"فرع  ،فنون"
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  504بمقتضى القرار رقم  -

 "، ، تخصص "دراسات سينمائية"فنون العرض"فرع  ،فنون"
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2015جويمية  30المؤرخ في  505بمقتضى القرار رقم  -

 ، تخصص "دراسات موسيقية "،"فنون العرض"فرع  ،فنون"
بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
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ة البيداغوجية الوطنية لميدان "فنون" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة بناءا عمى محضر اجتماع المجن -
 ،2014ديسمبر  15بتاريخ  ،1وىران 

بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "فنون"، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة من  -
 .2015ماي  2و 1بتاريخ  تممسان،ع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة طرف المؤسسات الجامعية، م

 

 ما يأتي: يقرر
 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، في ميدان "فنون"،  :المادة األولى
  طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "فنون"، المؤىمة بعنوان جامعة تممسان، بموجب :3المادة 

 ،2009ماي  06المؤّرخ في  95القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  08المؤّرخ في  336القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
ر الذي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تممسان، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرا :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "فٌُٕفٙ يٛذاٌ "حهًغاٌ، بؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ فنون درامية فنون العرض فنون 
 أ فنون تشكيمية فنون بصرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكوينات في الميسانسيتضمن ، 2015أوت  05مؤّرخ في  843رقم  رارـــق

 األسض ٔانكٌٕ"ػهٕو "في ميدان ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا  بعنوان جامعة المؤىمة
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
التوجييي المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  210-84رقم المرسوم وبمقتضى  -

 المعّدل والمتّمم، ،ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا
المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13ضى المرسوم التنفيذي رقم وبمقت -
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712قم ر بمقتضى القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

، المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤرخ في  495تضى القرار رقم بمق -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

" لنيل شيادة  األرض والكون " عموم مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤرخ في  500بمقتضى القرار رقم  -
 ،ة الماستروشياد الميسانس

األرض ميدان "عموم  في الذي يحدد برنامج البيداغوجي لنيل شيادة ليسانس 2015أوت  05المؤرخ في  842بمقتضى القرار رقم  -
 "،جيوفيزياءفرع " "، والكون 

عميا المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات  2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116رقم  المقرروبمقتضى  -
 ،2006 – 2005مسنة الجامعية " نظام جديد " ل ميسانسلنيل شيادة ال

بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  األرض والكون بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم  -
 ،2015أبريل  15 14المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

تضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس "، الم األرض والكون بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان " عموم  -
 15 14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 

 .2015أبريل 

 ما يأتي: يقرر
  

ىواري بومدين لمعموم ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  :المادة األولى
  "، طبقا لممحق ىذا القرار. األرض والكون ، في ميدان " عموم والتكنولوجيا

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
بومدين لمعموم  ىواري "، المؤىمة بعنوان جامعة  األرض والكون ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان " عموم  :3المادة 

 :، بموجبوالتكنولوجيا
 ،2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداء  من السنة الجامعية  :4المادة 
يخصو  ، كّل فيماىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيايكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سبتطبيق ىذا القرار الذي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ْٕاس٘ بٕيذٍٚ نهؼهٕو ٔانخكُٕنٕخٛابؼُٕاٌ خايؼت  يطابمت انخكُٕٚاث فٙ انهٛغاَظ انًؤْهت
 " ٔانكٌٕاألسض ػهٕو  فٙ يٛذاٌ " 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ جيوفيزياء عامة جيوفيزياء عموم األرض والكون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 2010جوان سنة  16، يعدل القرار المؤرخ في 2015أوت  05مؤرخ في   844رقم رارـــق

 الذي يحدد كيفيات التكفل بميمة اإلشراف لدى مؤسسات التعميم العالي
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، المتضمن 2015مايو سنة  14 الموافق 1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعدل،تعيين أعضاء الحكومة
، المتعمق 2001الموافق أول أكتوبر سنة  1422رجب عام  13المؤرخ في  293-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

خرون باعتبارىا بميام التعميم والتكوين التي يقوم بيا أساتذة التعميم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آ
 عمال ثانويا، المتمم،

، الذي يوضح 2009يناير سنة  3الموافق  1430محرم عام  6المؤرخ في  03-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،12و 3،6،10،11ميمة اإلشراف ويحدد كيفيات تنفيذىا،ال سيما المواد 

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

، الذي يحدد كيفيات التكفل بميمة االشراف لدى مؤسسات التعميم 2010جوان سنة  16وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 العالي. 

 

 يقرر ما يأتي:
، والمذكور أعاله ، طبقا لمممحق 2010جوان سنة  16بالقرار المؤرخ في الممحقين  2و 1: يعدل الجدولين المادة األولى

 المرفق بيذا القرار.
: يكمف كل من مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومديري المؤسسات الجامعية المعنية، كل فيما يخصو، 2المادة 

 والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي 
 2115أوت  15حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الممحق

-I- 
 اندايؼاث

 0خبِؼخ اٌدضائش  10 0خبِؼخ اٌدضائش  10

 0خبِؼخ ٚ٘شاْ  10 0خبِؼخ اٌدضائش  10

 0خبِؼخ لغٕطٍٕخ  10 0خبِؼخ ٚ٘شاْ  10

 0خبِؼخ لغٕطٍٕخ  10 0خبِؼخ لغٕطٍٕخ  10

 ثٛ٘شاْ خبِؼخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛخٍب 01 خبِؼخ ػٕبثخ 10

 لغٕطٍٕخ خبِؼخ اٌؼٍَٛ اإلعالٍِخ األٍِش ػجذ اٌمبدس/ 00 اٌدضائش خبِؼخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛخٍب ٘ٛاسي ثِٛذٌٓ / 00

 0خبِؼخ اٌجٍٍذح  00 خبِؼخ رٍضي ٚصٚ 00

 0 خبِؼخ ثبرٕخ 00 0خبِؼخ اٌجٍٍذح  00

 0عطٍف خبِؼخ  00 0 خبِؼخ ثبرٕخ 00
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 خبِؼخ رٍّغبْ 01 0خبِؼخ عطٍف  00

 خبِؼخ ثغىشح 00 خبِؼخ عٍذي ثٍؼجبط 00

 خبِؼخ ثِٛشداط 00 خبِؼخ ِغزغبُٔ 00

 خبِؼخ أدساس 00 خبِؼخ ثدبٌخ 00

 خبِؼخ اٌشٍف 00 خبِؼخ ٚسلٍخ 00

 خبِؼخ رٍبسد 01 خبِؼخ األغٛاؽ 00

 خبِؼخ لبٌّخ 00 خبِؼخ عىٍىذح 00

 خبِؼخ خٍدً 00 ّغٍٍخاٌخبِؼخ  00

 ثشبس خبِؼخ 00 خبِؼخ رجغخ 00

 أَ اٌجٛالً خبِؼخ 00 ِؼغىش خبِؼخ 00

 اٌّذٌخ خبِؼخ 01 عؼٍذح خبِؼخ 00

 ثشج ثٛػشٌشٌح خبِؼخ 00 اٌدٍفخ خبِؼخ 00

 اٌٛادي خبِؼخ 00 اٌطبسف خبِؼخ 00

 عٛق أ٘شاط خبِؼخ 00 خٕشٍخ خبِؼخ 00

 اٌجٌٛشحخبِؼخ  00 خٍّظ ٍٍِبٔخ خبِؼخ 00

   خبِؼخ غشداٌخ 00
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-II- 
 انًشاكض اندايؼٛت

 اٌّشوض اٌدبِؼً رٍغّغٍٍذ 10 اٌّشوض اٌدبِؼً ربِٕشاعذ 10

 اٌّشوض اٌدبِؼً ػٍٓ رٍّٛشٕذ 10 اٌّشوض اٌدبِؼً ٍٍِخ 10

 رٍجبصح اٌّشوض اٌدبِؼً 10 اٌّشوض اٌدبِؼً غٍٍٍضاْ 10

 اٌّشوض اٌدبِؼً إٌؼبِخ 10 اٌّشوض اٌدبِؼً اٌٍضي 10

 اٌّشوض اٌدبِؼً رٕذٚف 01 اٌّشوض اٌدبِؼً اٌجٍغ 10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن إنشاء األقسام المكونة2015أوت  19مؤرخ في  845رقم  رارـــق
 لمعيد العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بالبيض 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعدل،تعيين أعضاء الحكومة
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 30ميـام المركز الجامعي و القواعـد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30رخ في المؤ  204-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتمم، والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعدل
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 يأتي:يقرر ما 
الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذي رقم  30: تطبيقا الحكام المادة المادة األولى

والمذكور أعاله، ييذف ىذا القرار إلى إنشاء االقسام المكونة لمعيد العموم  2005غشت سنة  16
 بالبيض.االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي 

 األقسام التالية: –المركز الجامعي بالبيض  -ينشأ لدى معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير : 2المادة 
 قسم العموم االقتصادية، -
 قسم العموم التجارية، -
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 قسم عموم التسيير، -
 يخصو، فيما كل ،المركز الجامعي بالبيض ومديرالعاليين  التكوينالعام لمتعميم و  مديرال ةداالس من كل كمفي :3المادة 

 . والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ
                                       

 2115أوت  19حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012مارس  28المؤرخ في  129، يعدل القرار رقم 2015أوت  19مؤرخ في  846رقم  رارـــق
 والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بالبيض

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15رقم بمقتضى المرسوم الرئاسي  -

 ، المعدل،تعيين أعضاء الحكومة
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 30السيما المادة ميـام المركز الجامعي و القواعـد الخاصة بتنظيمو و سيره، 
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتمم، والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعدل
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد الحقوق والعموم  2012مارس  28المؤرخ في  129وبمقتضى القرار رقم  -

 السياسية لدى المركز الجامعي بالبيض.
 يقرر ما يأتي:

 ، والمذكور أعاله كما يمي:2012مارس  28ي المؤرخ ف 129من القرار رقم  2تعدل المادة  المادة األولى:
 األقسام التالية: –المركز الجامعي بالبيض  -: ينشأ لدى معيد الحقوق والعموم السياسية 2" المادة 

 قسم الحقوق، -
 يخصو، فيما كل ،المركز الجامعي بالبيض ومديرالعاليين  التكوينالعام لمتعميم و  مديرال ةداالس من كل كمفي :2المادة  

 .والبحث العممي العالي لمتعميم الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ
                                       

 2115أوت  19حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ في 325، يعدل القرار رقم 2015أوت  22مؤرخ في  847رقم رارـــق
 العممية لقسم، والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2014جوان  03

 العموم الفالحية لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر
 

  ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي -
، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعدل،تعيين أعضاء الحكومة
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعّدل و المتّمم، والذي
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المتضمن إنشاء  2009جانفي  4الموافق 1430محرم عام  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة معسكر،

والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي،

المجنة العممية لقسم العموم  والذي يحدد القائمة االسمية  ألعضاء 2014جوان  03المؤرخ في  325وبموجب القرار رقم  -
 الفالحية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة.مصطفى اسمبولي بمعسكر، 

 ،2015أفريل  20وبناء عمى محضر إنتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم الفالحة المؤرخ في  -
 

 يقرر ما يأتي:
تعدل القائمة االسمية العضاء المجنة العممية لقسم العموم الفالحية لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  المادة األولى:

 مصطفى اسطمبولي بمعسكر، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
 ينشر  ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2115أوت  22حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ في 325، يعدل القرار رقم 2015أوت  22مؤرخ في  847بالقرار رقمممحق 
 المجنة العممية لقسم العموم، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014جوان  03

 الفالحية  لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم الفالحية بميادي عبد القادر 
 رئيس القسم بن زعتر بن عمي 

 ممثل االساتذة بن بارك حامة
 عن االساتذة المحاضرين قسم "أ"ممثل  حميمد عبد الرحمان

 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم "ب" ريغي أسيا 
 ممثل االساتذة المساعدين قسم "أ" ريغي قادة

 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم "أ" حريزية عبد القادر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ في 324، يعدل القرار رقم 2015أوت  22مؤرخ في  848رقم  رارـــق
 ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  العممية لقسم2014جوان  03

 البيولوجيا لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر
 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي  
، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15الرئاسي رقم بمقتضى المرسوم  -

 ، المعدل،تعيين أعضاء الحكومة
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 و سيرىا، المعّدل و المتّمم،يحّدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا  والذي
المتضمن إنشاء  2009جانفي  4الموافق 1430محرم عام  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة معسكر،
و الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لتعميم العالي و البحث العممي،يحدد صالحيات وزير ا
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والذي يحدد القائمة االسمية  ألعضاء المجنة العممية لقسم  2014جوان  03المؤرخ في  324وبموجب القرار رقم  -
 البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة.مصطفى اسمبولي بمعسكر، 

 ،2015أفريل  20المؤرخ في  وبناء عمى محضر إنتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا -
 

 يقرر ما يأتي:
: تعدل القائمة االسمية العضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى المادة األولى

 اسطمبولي بمعسكر، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
 م العالي والبحث العممي.ينشر  ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعمي  :2المادة 

 2115أوت  22حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ في 324، يعدل القرار رقم 2015أوت  22مؤرخ في  848م بالقرار رقممحق 
 ، والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  العممية لقسم2014جوان  03

 البيولوجيا  لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر
 الصفـة االسم والمقـب
 العموم الفالحيةرئيس المجنة العممية لقسم  سويدي زىيرة 

 رئيس القسم بن عربة بشير 
 ممثل االساتذة بن عبدلي خموفي

 ممثل االساتذة مداح بومدين
 ممثل االساتذة طير طويل عائشة

 ممثل االساتذة بوىدة يوسف
 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم "أ" بمفاضل عبد القادر

 ممثل عن االساتذة المحاضرين قسم "ب" مومن وىيبة 
 ممثل االساتذة المساعدين قسم "أ" بوخاري يحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس2015أوت  22مؤرخ في  849رقم  رارـــق

 العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكر
  

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعدل،تعيين أعضاء الحكومة
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي
المتضمن إنشاء  2009جانفي  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة معسكر،
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015أفريل  26العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة المؤرخ في  وبناء عمى محضر إنتخاب أعضاء المجمس -
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 يقرر ما يأتي:
 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44: تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى

إلى تحديد القائمة االسمية ، المعّدل والمتّمم والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار 2003غشت سنة  23الموافق 
 ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكر.

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكر 2المادة 
 بالجدول الممحق بيذا القرار.

لمدير العام لمتعميم و التكوين العاليين ومدير جامعة معسكر ، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكام ىذا القرار : يكمف ا3المادة 
  الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2115أوت  22حـرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015أوت  22مؤرخ في 849رقم ممحق بالقرار 
 العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكرالمجمس 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجمس العممي لكمية عموم الحياة،ممثل االساتذة من مصف االستاذية لقسم البيولوجيا بمفاضل عبد القادر

 عميد الكمية بمعبيد لخضر
 التدرجنائبة العميد لما بعد  مداح طير طويل عائشة

 نائب العميد مكمف بالدراسات العميا الويسي موفق
 رئيس قسم البيولوجيا بن عربة بشير 

 رئيس قسم العموم الفالحية بن زعتر بن عمي 
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم الفالحية بميادي عبد القادر 

 رئيس المجنة العممية لقسم البيولوجيا سويدي زىيرة 
 ممثل االساتذة من مصف االستاذية لقسم العموم الفالحية مداح بومدين
 ممثل االساتذة من مصف االستاذية لقسم العموم الفالحية بن بارك حامة
 ممثمة االساتذة من مصف االستاذية لقسم العموم الفالحية شويطر وريدة

 ممثل عن االساتذة المساعدين قسم "أ" لمكمية حريزية عبد القادر
 ممثل االساتذة المساعدين قسم "أ" لمكمية ريغي قادة
 مسؤول مكتبة الكمية موفقس دمحم

 مدير مخبر بوىدة يوسف
 مدير مخبر حميمد عبد الرحمان

 مدير مخبر ميمودي عمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسابقة عمى أساس االختباراتيتضمن فتح ، 2015 أوت 27مؤرخ في  1581قــرار رقم  
 المنتمية إلى سمك لمصحة العموميةمختص في حفع الصحة ممتاز رتبة لمترقية إلى 

 الطبية التقنيةشعبة المختصين في حفع الصحة لمصحة العمومية ال
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

، المتعمق بتحرير 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عـام  12المؤرخ في  145-66بمقتضى المرسوم رقم  -
 ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،
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، المتعـمق 1990مـارس سنة  27المـوافق  1410رمضان عـام  أولالمـؤرخ في  99-90وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
ر اإلداري إزاء موظفي وأعـوان اإلدارات المركزية لمواليات والبمديات وكذا المؤسسات العمومية ذات بسمطة التعـيين والتسيي

 الطـابع اإلداري التابعة ليا،
، 1995مـاي سنة  13 الموافـق 1415ذي الحـجة عـام  13المـؤرخ في  132-95وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

 واإلدارات العـمومية ، المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات
، 2011مارس سنة  20 الموافـق 1432ربيـع الثاني عـام  15المـؤرخ في  121-11وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

 الطبيين لمصحة العمومية،شـبو ن ألسالك ميالمتضمن القـانون األساسي الخاص بالموظفين المنت
، 2012ابريل سنة  25الموافـق  1433جمـادى الثانيـة عـام  3خ في المـؤر  194 -12وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

جرائيا، المحـدد لكيفيات تنظيم المسـابقات واالمتحانات والفحوص المينية في  المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
بيين الطشبو ، المتضمن وضع بعض األسالك 2013سبتمبر سنة  02وبمقتضى القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 التعميم العالي(، العـممي )مؤسساتالي والبحث ـدى وزارة التعميم العـلمصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة ل
، المحدد إلطار تنظيم 2015فيفري سنة  16الموافق لـ  1436ربيع الثاني عام  26وبمقتضى القـرار المؤرخ في  -

 تب المنتمية ألسالك شبو الطبيين لمصحة العـمومية،المسابقات واالمتحانات المينية لاللتحاق ببعض الر 
 194 -12 ، المتعمقة بتطبيق أحكام المـرسوم التنفيذي رقم2013فيفري  20المؤرخة في  01وبمقتضى التعميمة رقـم  -

، المحـدد لكيفيات تنظيم المسـابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات 2012ابريل سنة  25المـؤرخ في 
جرائيا،وا  إلدارات العمومية وا 

، المتضمنة توسيع 2015ماي  24المؤرخة في  2015/ و.م.د/و.أ/ 851وبناء عمى مراسمة مصالح الوزير األول رقم  -
 ترخيص إلى أسالك شبو الطبيين الموضوعيين تحت تصرف قطاع التعميم العـالي.

  

 ما يأتي: ررــقـيـ
مختص  في حفع رتبة مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى ييدف ىذا القـرار إلى تحديد كيفيات فتح  :المادة األولى

الشعبة العمومية،  المختصين في حفع الصحة لمصحة المنتمية لسمك الصحة ممتاز لمصحة العمومية، 
 الطبية التقنية.

لممسابقة عمى أساس مترشح صحة العمومية، مختص في حفع الصحة ممتاز لميعـتبر كل موظف برتبة  :2المادة 
مختص ناجحا، ويرتب عنو الترقية إلى رتبة  ة، ودون عالمة إقصائي10/20الحاصل عمى معدل االختبارات، 

 لمصحة العمومية بالتحويل التمقائي لممناصب المالية لرتبة انتماء المعنيين.في حفع الصحة ممتاز 
حة العمومية ختص في حفع الصحة ممتاز لمصتفتح المسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى رتبة م :3المادة 

في حفع الصحة متخصص لمحصة  مختص ( سنوات خدمة فعمية بصفة5المثبتين لخمس ) لممترشحين
 العمومية.

إيداع طمب ، ( أعاله3المادة الثالثة ) يجب عمى المترشحين المستوفين الشروط القانونية األساسية المذكورة في :4المادة 
 خطي قصد المشاركة في المسابقة عمى أساس االختبارات، عمى مستوى المؤسسات التي ينتمون إلييا.

( يوما عـمل ابتداء من تاريخ 15يحـدد أجل التسجيالت في المسابقة عمى أساس االختبارات بخمسة عشر ) :5المادة 
 اإللصاق في أماكن العمل.

االختبارات، تقديم طعن لدى السمطة التي  أساسبإمكان المترشحين غير المقبولين لممشاركة في المسابقة عمى  :6المادة 
( أيام عـمل عمى 5التي يجب عمييا البث في ىذا الطعن والـرد عمى المعنيين قبل خمسة ) ،ليا صالحية التعيين

 األقل من تاريخ إجراء المسابقة.
 :، االختبارات اآلتيةالمسابقة عمى أساس االختبارتشتمل  :7المادة 
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 .2( ، المعامل 02المدة ساعتان ) العـامة:اختبار في الثقافة  -1   
 .3( ساعات، المعامل03اختبار يتضمن موضوعا مينيا ذا صمة بتخصص المترشح: لمدة ثالث ) -2   

 المذكورة أعاله ، تعد إقصائية.في أحد االختبارات الكتابية  5/20كـل عالمة تقل عن  :8المادة 
يسري مفعـول ىذا القـرار ابتداء من تاريخ التوقيع عميو، وينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث  :9المادة 

 العممي.
 2015 أوت 27حرر بالجزائر في                                                                                                       

 / وزير التعميم العالي والبحث العمميع                                                                                                     
 مدير الموارد البشرية                                                                                                       

 أمير قاسم داودي                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسابقة عمىيتضمن فتح ، 2015 أوت 27مؤرخ في  1582قــرار رقم  
 لمصحة العموميةممرض ممتاز رتبة أساس االختبارات لمترقية إلى 

 العالجشعبة المنتمية إلى سمك الممرضين لمصحة العمومية ال
 

 ،العمميإن وزير التعميم العالي والبحث 

، المتعمق بتحرير 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عـام  12المؤرخ في  145-66بمقتضى المرسوم رقم  -
 ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،

، المتعـمق 1990مـارس سنة  27 المـوافق 1410رمضان عـام  أولالمـؤرخ في  99-90وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
بسمطة التعـيين والتسيير اإلداري إزاء موظفي وأعـوان اإلدارات المركزية لمواليات والبمديات وكذا المؤسسات العمومية ذات 

 الطـابع اإلداري التابعة ليا،
، 1995ي سنة مـا 13الموافـق  1415ذي الحـجة عـام  13المـؤرخ في  132-95وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العـمومية،
، 2011مارس سنة  20الموافـق  1432ربيـع الثاني عـام  15المـؤرخ في  121-11وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

 الطبيين لمصحة العمومية،شـبو ن ألسالك ميالمتضمن القـانون األساسي الخاص بالموظفين المنت
، 2012ابريل سنة  25الموافـق  1433جمـادى الثانيـة عـام  3المـؤرخ في  194 -12وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -

جرائيا، المحـدد لكيفيات تنظيم المسـابقات واالمتحانات والفحوص المينية في  المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
الطبيين شبو ، المتضمن وضع بعض األسالك 2013تمبر سنة سب 02وبمقتضى القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 التعميم العالي(، العـممي )مؤسساتالي والبحث ـدى وزارة التعميم العـلمصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة ل
ابقات ، المحدد إلطار تنظيم المس2015فيفري سنة  16الموافق  1436ربيع الثاني عام  26وبمقتضى القـرار المؤرخ في  -

 واالمتحانات المينية لاللتحاق ببعض الرتب المنتمية ألسالك شبو الطبيين لمصحة العـمومية،
 194 -12 ، المتعمقة بتطبيق أحكام المـرسوم التنفيذي رقم2013فيفري  20المؤرخة في  01وبمقتضى التعميمة رقـم  -

واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات  ، المحـدد لكيفيات تنظيم المسـابقات2012ابريل سنة  25المـؤرخ في 
جرائيا،  واإلدارات العمومية وا 

، المتضمنة توسيع 2015ماي  24المؤرخة في  2015/ و.م.د/و.أ/ 851وبناء عمى مراسمة مصالح الوزير األول رقم  -
 ترخيص إلى أسالك شبو الطبيين الموضوعيين تحت تصرف قطاع التعميم العـالي.

 

 ما يأتي: ررــقـيـ
ممرض ممتاز رتبة مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى ييدف ىذا القـرار إلى تحديد كيفيات فتح  :المادة األولى

 الشعبة العالج.العمومية،  الممرضين لمصحة المنتمية لسمك لمصحة العمومية، 
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الحاصل لممسابقة عمى أساس االختبارات، مترشح متخصص لمصحة العمومية،  ممرض يعـتبر كل موظف برتبة :2المادة 
لمصحة العمومية ممرض ممتاز ناجحا، ويرتب عنو الترقية إلى رتبة  ة، ودون عالمة إقصائي10/20عمى معدل 

 بالتحويل التمقائي لممناصب المالية لرتبة انتماء المعنيين.
المثبتين  حة العمومية لممترشحينمتاز لمصممرض متفتح المسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى رتبة  :3المادة 

  متخصص لمحصة العمومية. ممرض ( سنوات خدمة فعمية بصفة5لخمس )
إيداع طمب ،( أعاله 3يجب عمى المترشحين المستوفين الشروط القانونية األساسية المذكورة في المادة الثالثة ) :4المادة 

 ات، عمى مستوى المؤسسات التي ينتمون إلييا.خطي قصد المشاركة في المسابقة عمى أساس االختبار 
( يوما عـمل ابتداء من تاريخ 15التسجيالت في المسابقة عمى أساس االختبارات بخمسة عشر ) يحـدد أجل :5المادة 

 اإللصاق في أماكن العمل.
م طعن لدى السمطة التي االختبارات، تقدي أساسبإمكان المترشحين غير المقبولين لممشاركة في المسابقة عمى  :6المادة 

( أيام عـمل عمى 5التي يجب عمييا البث في ىذا الطعن والـرد عمى المعنيين قبل خمسة ) ،ليا صالحية التعيين
 األقل من تاريخ إجراء المسابقة.

 :، االختبارات اآلتيةتشتمل المسابقة عمى أساس االختبار :7المادة 
 .2( ، المعامل 02المدة ساعتان ) العـامة:اختبار في الثقافة  -1   
 .3( ساعات، المعامل03اختبار يتضمن موضوعا مينيا ذا صمة بتخصص المترشح: لمدة ثالث ) -2   

 في أحد االختبارات الكتابية المذكورة أعاله، تعد إقصائية. 5/20كـل عالمة تقل عن  :8المادة 
التوقيع عميو، وينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث يسري مفعـول ىذا القـرار ابتداء من تاريخ  :9المادة 

 العممي.
 2015 أوت 27حرر بالجزائر في                                                                                                          

 / وزير التعميم العالي والبحث العمميع                                                                                                          
 مدير الموارد البشرية                                                                                                         

 أمير قاسم داودي                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،2015جويمية  30 في مؤّرخ 396مقّرر رقم 
 المنح المؤقت لمصفقات تضمن إلغـاءي 

 

 والبحث العممي إّن وزير التعميم العالي
ل ، المعدّ 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

 منو، 114م، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، السيما المادة والمتمّ 
المتضمن ،  2015 سنة مايو 14  الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
الذي  2013سنة  جانفي 30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 والبحث العممي،  يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي
و المتضمن  1995مارس سنة  22موافق ال 1415شوال عام  21المؤرخ في  84-95المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى  -

 إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم،
المتعمق بالتنازل عن  2014ديسمبر  03وبناء عمى طمب مؤسسة األشغال العمومية بن دحمان عبد الوىاب المؤرخ في  -

 ،06صفقة التدفئة المركزية الحصة رقم 
ذار عن القيام بإنجاز مشروع من طرف مؤسسة أشغال البناء في مختمف مراحمو كفصي كريم المؤرخ و بناء عمى اإلعت -

 ،12المتعمق بالتنازل عن صفقة التييئة واألشغال الكبرى الحصة رقم  2015مارس  15في 
 06لحصص رقم المتعمقة با 01/2014المناقصة الوطنية المحدودة رقم  المنح المؤقت لصفقات اإلعالن عن عمى وبناء   -

أوت  12ة "الحياة العربية"                   بتاريخ لصادر بجريد)التييئة واألشغال الكبرى( ا 12)التدفئة المركزية( ورقم 
2014، 

العام بالنيابة لمديوان  مديرالالسّيد  من ، الوارد2015أفريل  21 المؤرخ في 1207/2015 عمى اإلرسال رقم بناء   و -
 المنح المؤقت لمصفقات.  إلغاء ترخيص المتعّمق بطمبلجامعية، الوطني لمخدمات ا

 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

شّوال  28المؤرخ في  236-10 الرئاسي  رقممن المرسوم  (07) الفقرة السابعة 114: تطبيق ا ألحكام المادة لمادة األولىا
 يمغى المنح المؤقت لصفقاتأعاله،  و المذكور ،لمعّدل و المتّمما، 2010أكتوبر سنة  7 الموافق 1431عام 

)التييئة  12)التدفئة المركزية( و رقم  06المتعمقة بالحصص رقم  01/2014المناقصة الوطنية المحدودة رقم 
 ،2014أوت  12ة "الحياة العربية" بتاريخ لصادر بجريدواألشغال الكبرى( ا

 .ربتطبيق أحكام ىذا المقرّ مخدمات الجامعية العام بالنيابة لمديوان الوطني ل مديرال كّمفي :2 مادةــــال
 .والبحث العممي ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العاليينشر ىذا المقرّ  :3 مادةــــال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2015جويمية  30 في مؤّرخ 397مقّرر رقم 
 المنح المؤقت لمصفقات تضمن إلغـاءي 

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
ل ، المعدّ 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

 منو، 114م، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، السيما المادة والمتمّ 



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  810

 

المتضمن ، 2015 سنة مايو 14  الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة ،

الذي  2013سنة  جانفي 30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -
 والبحث العممي،  يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي

و المتضمن  1995مارس سنة  22الموافق  1415شوال عام  21المؤرخ في  84-95المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى  -
 إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم،

المتعمق بالتنازل عن صفقات  2015أفريل  14مى طمب مؤسسة األشغال العمومية بن قرين عمي المؤرخ في وبناء ع -
 ،30و  25، 21، 19مساكة السطوح الحصص رقم 

المتعمقة بالحصص: رقم  04/2014المناقصة الوطنية المحدودة رقم  المنح المؤقت لصفقات اإلعالن عن عمى وبناء   -
لصادر )الطرقات والشبكات المختمفة( ا 32)التدفئة المركزية( ورقم  26السطوح(، رقم  . )مساكة30و  25، 21، 19

 ،2014نوفمبر  02" بتاريخ  Le Tempsة " بجريد
العام بالنيابة لمديوان  مديرالالسّيد  من ، الوارد2015أفريل  21 المؤرخ في 1207/2015 عمى اإلرسال رقم وبناء   -

 المنح المؤقت لمصفقات.  إلغاء ترخيص عّمق بطمبالمتالوطني لمخدمات الجامعية، 
 

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

شّوال  28المؤرخ في  236-10 الرئاسي  رقممن المرسوم  (07) الفقرة السابعة 114: تطبيق ا ألحكام المادة لمادة األولىا
 المؤقت لصفقات يمغى المنحأعاله،  والمذكور ،لمعّدل والمتّمما، 2010أكتوبر سنة  7 الموافق 1431عام 

. )مساكة السطوح(، 30و 25، 21، 19المتعمقة بالحصص: رقم  04/2014المناقصة الوطنية المحدودة رقم 
" بتاريخ  Le Tempsة " لصادر بجريد)الطرقات والشبكات المختمفة( ا 32)التدفئة المركزية( ورقم  26رقم 
            ، 2014نوفمبر  02

 .ربتطبيق أحكام ىذا المقرّ العام بالنيابة لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية  مديرال كّمفي :2 مادةــــال
 .والبحث العممي ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العاليينشر ىذا المقرّ  :3 مادةــــال

 2015جويمية  30حــرر بالـجــزائــر في                                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2011أكتوبر  22المؤرخ في  357، يعدل المقـرر رقم 2015أوت  03مؤرخ في  409رقم مقـرر 
 1تشكيمة لجنة تحكيم المسابقات المعمارية لدى جامعة وىران الذي يحدد 

 

 إن وزير التعـميم العـالي والبحث العـممي 
 والمتعمق بالتييئة والتعمير المعدل والمتمم، 1990المؤرخ في أول ديسمبر سنة  90-29بمقتضى القـانون رقم  -
المتضمن تعيين  2015ماي  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة،
، المعدل والمتمم 2010أكتوبر سنة  7الموالق  1431شوال  28المؤرخ في  236-10وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 منو، 7الفقرة  34والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، السيما المادة 
والمتعمق  1994مايو سنة  18الموافق  1414ذو الحجة  7في  المؤرخ 07-94وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم  -

 بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مينة الميندس المعماري، المعدل،
الذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ي،صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمم



 (أوت-)جويلية-الجزء األول-5105النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                                            السداسي الثاني  811

 

 2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عام  27المؤرخ في  262-14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتعمق بتنظيم جامعة وىران وسيرىا.

والمتضمن كيفيات  1988مايو سنة  15الموافق  1408رمضان  28وبموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 ميدان البناء وأجر ذلك، المعدل،ممارسة تنفيذ األشغال في 

 المحدد لقائمة المشاريع التي يجب أن تكون محل مسابقة، 2011غشت  4المؤرخ في  492بناء  عمى القرار الوزاري رقم  -
المحدد لتشكيمة لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى  2011أكتوبر  22المؤرخ في  357بناء  عمى المقرر الوزاري رقم  -

 ،1ان جامعة وىر 
 ،1بناء  عمى اقتراح السيد مدير جامعة وىران -

 ما يأتي: ررــقـيـ
 

، 2010أكتوبر سنة  7المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  7الفقرة  34: تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى
لمعمارية لدى جامعة المعدل والمتمم والمذكور أعاله، ييدف ىذا المقرر إلى تشكيل لجنة التحكيم لممسابقات ا

 .1وىـران 
 المشار إليو أعاله، 2011أكتوبر  22المؤرخ في  357: تمغي أحكام المقرر رقم 2الــــــمادة 
 من : 1: تتشكل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى جامعة وىران 3الــــــمادة 
 رئيسا، جامعة وىران  السيد ديميندا عـسى                   -
 عضوا  جامعة مستغانم                               السيد : مساىل دمحم رضا         -
 عضوا مديرية التجييزات العمومية والية وىران       السيدة : شيالي سعاد -
 عضوا مجمس ىيئة الميندسين المعماريين والية وىران      السيد: بمخير عبد الكمال -
 عضوا مديرية التعمير والبناء والية وىران             السيد : مقدم دمحم -
 بتنفيذ أحكام ىذا المقرر. 1: يكمف السيد مدير جامعة وىران 4الــــــمادة 
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 يحدد تشكيمة، 2015أوت  03مؤرخ في  410رقم مقـرر 
 3الجزائرالمعمارية لدى جامعة  ممسابقاتلتحكيم اللجنة 

 

 إن وزير التعـميم العـالي والبحث العـممي 
 ئة والتعمير المعدل والمتمم،والمتعمق بالتيي 1990المؤرخ في أول ديسمبر سنة  90-29بمقتضى القـانون رقم  -
المتضمن تعيين  2015ماي  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة،
، المعدل والمتمم 2010أكتوبر سنة  7الموالق  1431شوال  28المؤرخ في  236-10وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 منو، 7الفقرة  34الصفقات العمومية، السيما المادة والمتضمن تنظيم 
والمتعمق  1994مايو سنة  18الموافق  1414ذو الحجة  7المؤرخ في  07-94وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم  -

 بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مينة الميندس المعماري ، المعدل،
الذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434بيع األول ر  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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، 3والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 2009أكتوبر سنة  22المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المعدل والمتمم،

والمتضمن كيفيات  1988مايو سنة  15الموافق  1408رمضان  28وبموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 ممارسة تنفيذ األشغال في ميدان البناء وأجر ذلك ، المعدل ،

 23المؤرخ في  159الذي يصحح ويتمم المقرر رقم  2013سبتمبر  4المؤرخ في  378بناء عمى القرار الوزاري رقم  -
 ابقة،المحدد قائمة المشاريع التي يجب ان تكون محل مس 2012ماي 

 ،3بناء عمى اقتراح السيد مدير جامعة الجزائر  -
 ما يأتي: ررــقـيـ

، 2010أكتوبر سنة  7المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  7الفقرة  34: تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى
المعدل والمتمم والمذكور أعاله، ييدف ىذا المقرر إلى تشكيل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى جامعة 

 .3الجزائر 
 المشار إليو أعاله، 2011أكتوبر  22خ في المؤر  357: تمغي أحكام المقرر رقم 2الــــــمـــادة 
 من: 3: تتشكل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى جامعة الجزائر  3 الــــــمـــادة
 رئيسا 3جامعة الجزائر  السيد بموكيل رمضان   -
 عضوا المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران السيد : طياري حبيب -
 عضوا وزارة السكن والعمران والمدينة السيدة : حدوش نسيمة   -
 عضوا الييئة الوطنية لمميندسين المعماريين السيد: أوقاسي بومدين -
 عضوا الييئة الوطنية لمميندسين المعماريين السيد : بوزيدي أحمد              -

  
 بتنفيذ أحكام ىذا المقرر. 3: يكمف السيد مدير جامعة الجزائر 4الــــــمـــادة 

 2015 أوت 03حــرر بالـجــزائــر في                                                                                       
 العممي وزير التعميم العالي والبحث                                                                                    
 طاىر حجار األستاذ                                                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2111أكتوبر  22المؤرخ في  357، يعدل المقـرر رقم 2115أوت  13مؤرخ في  411مقـرر رقم 

 المحدد لتشكيمة لجنة تحكيم المسابقات المعمارية لدى سيدي بمعباس

 ،إن وزير التعـميم العـالي والبحث العـممي
 والمتعمق بالتييئة والتعمير المعدل والمتمم، 1990المؤرخ في أول ديسمبر سنة  90-29بمقتضى القـانون رقم  -
المتضمن تعيين  2015ماي  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15رقم  وبمقتضى المرسوم  الرئاسي -

 أعضاء الحكومة،
، المعدل والمتمم 2010أكتوبر سنة  7الموالق  1431شوال  28المؤرخ في  236-10وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 منو، 7الفقرة  34والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  السيما المادة 
والمتعمق  1994مايو سنة  18الموافق  1414ذو الحجة  7المؤرخ في  07-94تضى المرسوم التشريعي رقم وبمق -

 بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مينة الميندس المعماري، المعدل،
الذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 حيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،صال
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والمتضمن   1989الموافق أول أوت سنة  1409ذو الحجة  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء جامعة سيدي بمعباس ، المعدل والمتمم،

والمتضمن كيفيات  1988مايو سنة  15الموافق  1408رمضان  28وبموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 ممارسة تنفيذ األشغال في ميدان البناء وأجر ذلك ، المعدل ،

 المحدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون محل مسابقة، 2011غشت  4المؤرخ في  492بناء عمى القرار الوزاري رقم  -
كيمة لجنة تحكيم المسابقات المحدد قائمة لتش  2011أكتوبر  22المؤرخ في   358بناء عمى المقرر الوزاري  رقم  -

 المعمارية لدى جامعة سيدي بمعباس،
 بناء  عمى اقتراح السيد مدير جامعة سيدي بمعباس، -

 ما يأتي: ررــقـيـ
، 2010أكتوبر سنة  7المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  7الفقرة  34: تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى

أعاله، ييدف ىذا المقرر إلى تشكيل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى جامعة المعدل والمتمم والمذكور 
 سيدي بمعباس.

 المشار إليو أعاله، 2011أكتوبر  22المؤرخ في  357: تمغي أحكام المقرر رقم 2الـــمــادة 
 : تتشكل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى جامعة سيدي بمعباس من :3الـــمــادة 
 رئيسا جامعة سيدي بمعباس   السيد تومي أحسن   -
 عضوا جامعة سيدي بمعباس السيد بممزوار صادق   -
 عضوا جامعة سيدي بمعباس السيد يوصفات عبد الرحمان   -
 عضوا جامعة سيدي بمعباس السيد شافي نافع -
 عضوا جامعة سيدي بمعباس السيد بوشافة عمي -
 عضوا سيدي بمعباسجامعة  السيد مغاشو مراد -
 عضوا جامعة سيدي بمعباس السيدة بنخموف  منية -
 عضوا مديرية التعمير والبناء والية سيدي بمعباس السيدة أبت عميرات صونية -
 عضوا مديرية التجييزات العمومية والية سيدي بعباس السيد كريمفي سفيان -
 عضوا والية سيدي بمعباس مدير السكن  السيد قدور نجيب المين               -
 عضوا والية سيدي بمعباس ممثل مجمس ىيئة الميندسين المعماريين    -
 : يكمف السيد مدير جامعة سيدي بمعباس بتنفيذ أحكام ىذا المقرر.4الـــمــادة 

 2015 أوت 03حــرر بالـجــزائــر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن  وضع اليياكل البيداغوجية واإلدارية الُمبينة في  2115أوت  15ُمؤرخ في  419ُمقرر رقم 
 حضيرية في العموم الطبيعية والحياة بوىران، تحت تصرف المدرسة الت2الُممحق، والتابعة لجامعة وىران

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمن 2015مايو سنة  14، الُموافق 1436رجب عام  28المؤرخ في  125-15بُمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة.
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 1991نوفمبر سنة  23الموافق  1412األولى عام جمادى  16المؤرخ في  454-91وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي ُيحدد شروط إدارة األمالك الخاصة والعامة التابعة لمدولة وتسييرىا ويضبط كيفّيات ذلك.

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

، الُمتضمن 2014 غشت سنة 25الُموافق لـ  1435شوال عام  29 المؤرخ في 233-14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء المدرسة التحضيرية في العموم الطبيعية والحياة بوىران.

 2011-84وُيتمم المرسوم رقم  ، ُيعدل2014 سبتمبر سنة 22المؤرخ في    262-14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ، والُمتعمق بتنظيم جامعة وىران وسيرىا.1984أوت سنة  18المؤرخ في 

 

 ما يأتي: ررــقـيـ
، -2جامعة وىران-: ُتوضع اليياكل البيداغوجية واإلدارية الخاصة بمعيد الصيانة واألمن الصناعي سابق ا المادة األولى

الُمقرر، تحت تصرف المدرسة التحضيرية في العموم الطبيعية والحياة والُمبّينة في الُممحق الُمرفق بيذا 
 بوىران.

 : تتكفل المدرسة التحضيرية لمعموم الطبيعية والحياة بوىران بنفقات التسيير والتجييز الُمتعّمقة بيذه اليياكل.2الــــمــادة 
، ومدير المدرسة التحضيرية 1تسيير ومدير جامعة وىران: ُيكّمف كل من: مدير الميزانية والوسائل وُمراقبة ال3الــــمــادة 

لمعموم الطبيعية والحياة بوىران، كٌل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم 
  العالي والبحث العممي.

 2015 أوت 05حــرر بالـجــزائــر في                                                                                   
 يوزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                                           

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2115أوت  15الُمؤرخ في  419ية الخاصة بالُمقرر رقم ُممحق ُيحدد اليياكل البيداغوجية واإلدار 
 الموضوعة تحت تصرف المدرسة التحضيرية في العموم الطبيعية والحياة بوىران.

 انٓٛاكم انبٛذاغٕخٛت .1

 مقعد لكل منيا. 30قاعات أعمال موجية بسعة  03 -
 مكاتب تم إعادة تييئتيا إلى قاعات تدريس. 04 -
 مقعد. 80مدرج بسعة  01 -
 محاضرات. قاعة -
 مكتبة. -
 .قاعة لإلعالم اآللي -

 انٓٛاكم اإلداسٚت .2

 .مكتب إداري  12 -

 .اجتماعات قاعة -

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفردية القرارات

  مركز لدى رتبة مدير بحث في  صنياجي كمال دالسي ويرسم عيني ،2015جويمية  06المؤرخ في  322بقرار رقم

 .في البيوتكنولوجياالبحث 

  تعميم  بصفة مديرة قسم البحثحماش أوشيش كريمة تعين السيدة  ،2015جويمية  11المؤرخ في  329بقرار رقم"

 لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية. المغة العربية والتعميم المقارن لمغات "

  بصفة مديرة قسم البحث"المسانيات لعماري بودلعة حبيبة تعين السيدة  ،2015جويمية  11المؤرخ في  330بقرار رقم

 العربية والمعجمات والمصطمحات العربية وعمم الترجمة "لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

 تعميم المغةالبحث "بصفتيا مديرة قسم العموي حبيبة تنيى ميام السيدة  ،2015جويمية  11المؤرخ في  331قرار رقم ب 

 لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية. العربية والتعميم المقارن لمغات "

 في رتبة مدير بحث  بمركز البحث بديدي  بودة عمي  ، يعين السيد  2015جويمية  23المؤرخ في  471قرار رقم ب

 .والمراقبة مالعممي والتقني لاللحا

 في رتبة مدير بحث بمركز البحث العممي  ل ناصريتـال إغ، يعين السيد 2015جويمية  23المؤرخ في  472قرار رقم ب

 والمراقبة. موالتقني لاللحا

 في رتبة  مدير بحث بمركز البحث   جـنوري جمال، يعين السيد  2015جويمية  23المؤرخ في  473قرار رقم ب

 .والمراقبة مالعممي والتقني لاللحا

 في رتبة  مدير بحث بمركز تنمية الطاقات  قـري وىيبة عين السيدة  ت، 2015جويمية  23المؤرخ في  474قرار رقم ب

 المتجددة.

 في رتبة  مدير بحث بمركز البحث  يـاحي  مصطفى، يعين السيد  2015جويمية  23المؤرخ في  475قرار رقم ب

 .والتقني لإللحام والمراقبة يالعمم
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  الفرديةالمـــــــقررات  

 تنيى ميام السيد حمدي باشا يوسف، بصفة مدير المدرسة الوطنية  ،2015جويمية  08مؤرخ في  328مـقرر رقم ب
 العميا لمطب البيطري،

 بصفة مدير المدرسة التحضيرية بن ددوش باديس،  السيد تنيى ميام ،2015جويمية  08مؤرخ في  329مـقرر رقمب
 في عموم الطبيعة والحياة،

 بصفة مدير، بالنيابة، لممدرسة الوطنية بن ددوش باديس،  السيد يعين ،2015جويمية  08مؤرخ في  330مـقرر رقم ب
 العميا لمطب البيطري،

 بصفة مدير، بالنيابة، لممدرسة الوطنية بن ددوش باديس،  السيد يمنح ،2015جويمية  08مؤرخ في  331مـقرر رقم ب
 الي والبحث العممي كآمر بالصرف.التعميم الع العميا لمطب البيطري، تفويض باالمضاء بإسم وزير

 لممدرسة الوطنية العميا بصفة مديرقاسي فرحات،  السيد تنيى ميام، 2015جويمية   08مؤرخ في  332رقم مـقرر ب ،
 لمفالحة،

 بصفة مدير، لممدرسة الوطنية العميا خميفي لخضر،  يعين السيد ،2015جويمية  08مؤرخ في  333مـقرر رقم ب
 لمفالحة،

 بصفة مدير، بالنيابة، لممدرسة الوطنية خميفي لخضر،  السيد يمنح ،2015جويمية  08مؤرخ في  334م مـقرر رقب
 العميا لمفالحة، تفويض باالمضاء بإسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.

 المدرسة الوطنية العميا بصفة مدير يوسفي دمحم،  السيدتنيى ميام  ،2015 جويمية 09مؤرخ في  335مـقرر رقم ب
 لالساتذة باالغواط.

 بصفة مدير، بالنيابة، لممدرسة الوطنية العميا بوزياني خالد،  يعين السيد، 2015جويمية  09مؤرخ في  336مـقرر رقم ب
 لالساتذة باالغواط.

 مدرسة الوطنية العميا يمنح السيد بوزياني خالد، بصفة مدير، بالنيابة، لم ،2015جويمية  09مؤرخ في  337مـقرر رقم ب
 لالساتذة باالغواط، تفويض باالمضاء بإسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.

 بصفة رئيس لجنة الصفقات لممركز صبوعة عبد العزيز  يعين السيد ،2015جويمية  11مؤرخ في  338مـقرر رقم ب
 الجامعي بتيبازة.

 بصفة مدير ممحقة السوقر، بجامعة تيارتبمقنيشي الحبيب  يعين السيد ،2015جويمية  12مؤرخ في  339مـقرر رقم ب. 
 بصفة مدير معيد التكنولوجيا، وعـراب بوبكر،  تنيى ميام السيد ،2015جويمية  12مؤرخ في  340مـقرر رقم ب

 .بالنيابة، بجامعة تيارت
 بصفة رئيس مشروع ممحقة قصر الشاللة، ، وعـراب  بوبكر يعين السيد ،2015جويمية  12مؤرخ في  341مـقرر رقم ب

 بجامعة تيارت.
 بصفتيا مديرة، بالنيابة، لممدرسة بن ميدي مريم ىند،  تعين السيدة ،2015 جويمية 21مؤرخ في  360مـقرر رقم ب

 التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة،
 بصفتيا مديرة، بالنيابة، لممدرسة بن ميدي مريم ىند،  تمنح السيدة ،2015جويمية  21مؤرخ في  361مـقرر رقم ب

 التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة، تفويض باالمضاء بإسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمرة بالصرف.
 بصفة مدير، بالنيابة، لممركز الجامعي حاشي يوسف،  يعين السيد، 2015جويمية  21مؤرخ في  364م مـقرر رقب

 بغيميزان،
 بصفة مدير، بالنيابة، لممركز الجامعي حاشي يوسفمنح السيد ي ،2015جويمية  21مؤرخ في  361مـقرر رقم ب ،

 بغيميزان، تفويض باالمضاء بإسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.
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 بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة بن ددوش باديس،  يعين السيد ،2015جويمية  23مؤرخ في  375مـقرر رقمب
 لعميا لألساتذة ببوزريعة.ا
 بصفة مدير، بالنيابة،ة مركز البحث في ياحي مصطفى،  يعين السيد ،2015جويمية  23مؤرخ في  383مـقرر رقم ب

 التكنولوجيات الصناعية،
 مركز البحث في ل بصفة مدير، بالنيابة،ياحي مصطفى،  منح السيدي ،2015جويمية  23مؤرخ في  384مـقرر رقم ب

 .الصناعية، تفويض باالمضاء بإسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف التكنولوجيات
 بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات بمعيز حبيب،  يعين السيد، 2015 جويمية 30مؤرخ في  400مـقرر رقم ب

 الجامعية بسوق أىراس.
 بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة  ،ة نصر الدينبوخروب يعين السيد ،2015جويمية  30مؤرخ في  401مـقرر رقم ب

 في العموم  االقتصادية والتجارية وعـموم التسيير بوىران. ةالتحضيري
 ةبصفة مدير المدرسة التحضيريصنياجي رشيد،  السيد تنيى ميام ،2015جويمية  30مؤرخ في  402مـقرر رقم ب  

 في عموم الطبيعة والحياة بوىران بالنيابة،
 بصفة مدير بالنيابة بالمدرسة التحضرية في  رحيل جمول،  السيد يعين ،2015جويمية  30مؤرخ في  403رقم مـقرر ب

 عموم الطبيعة والحياة بوىران ،
 في   ةبصفة مدير بالنيابة بالمدرسة التحضيريرحيل جمول،  يمنح السيد ،2015جويمية  30مؤرخ في  404مـقرر رقم ب

 تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر الصرف،عموم الطبيعة والحياة بوىران 
 بصفة مكمف بالدراسات والتمخيص، نور الدين،  مـداد السيديعين  ،2015جويمية  30مؤرخ في  405مـقرر رقم ب

 بالنيابة بديوان معالي وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 والمغات عميد كمية اآلدابالسيد مربيعى الشريف،  تنيى ميام ،2015جويمية  30مؤرخ في  406مـقرر رقم ب ،

 إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة آخرى. "،2، بجامعة الجزائر "بالنيابة
 العربية وآدابيا  ةبصفة عميد كمية المغ ،مربيعي الشريف يعين السيد ،2015جويمية  30مؤرخ في  407مـقرر رقم ب

 ".2والمغة الشرقية، بالنيابة، بجامعة الجزائر "
 ةبصفة عميد كمية العموم االجتماعي ،حـماش الحسين يعين السيد ،2015جويمية  30مؤرخ في  408مـقرر رقم ب  ،

 ."2، بجامعة الجزائر "نيابةلبا
  لألساتذة بصفة مدير المدرسة الوطنية قمي عبد هللا،  تنيى ميام السيد ،2015أوت  03مؤرخ في  412بمـقرر رقم

 .، بالنيابةببوزريعة
 لألساتذة مدير بالنيابة لممدرسة الوطنية بصفة عـميش لعمري،  يعين السيد ،2015أوت  03مؤرخ في  413مـقرر رقم ب

 ببوزريعة.
 لألساتذة بصفة مدير بالنيابة لممدرسة الوطنية عـميش لعمري،  يمنح السيد ،2015أوت  03مؤرخ في  414مـقرر رقم ب

 مر الصرف.ببوزريعة، تفويض باإلمضاء بإسم وزير التعميم العالي  والبحث العممي كآ
 رئيس مشروع إنجاز أرضية تكنولوجية في وصف مـولى دمحم،  يعين السيد ،2015أوت  05مؤرخ في  415مـقرر رقم ب

 ية المتعددة التقنيات بوىران.وطنالمواد والمسجل بعونوان المدرسة ال
 رئيس مشروع مركز البحث في عموم بن ديب سمير،  يعين السيد ،2015أوت  05مؤرخ في  416مـقرر رقم ب

 انو والمسجل بعنوان جامعة باتنة.الميكرووالن
 ومراقبة يزانية والوسائل بصفة مدير المالحـاج كامـمي،  يعين السيد ،2015أوت  05مؤرخ في  417مـقرر رقم ب

  رة التعميم العالي والبحث العممي.، بالنيابة، بوزاالتسيير
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  مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، الحـاج كامـمي،  يمنح السيد ،2015أوت  05مؤرخ في  418بمـقرر رقم
 كل ىمع والبحث العمميبالنيابة، بوزارة التعميم العالي والبحث العممي، تفويض باإلمضاء بإسم وزير التعميم العالي 

 .الوثائق والمقررات ، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار
 بصفة عميد كمية العموم االجتماعية بكاي ميمود،  تنيى ميام السيد ،2015أوت  16مؤرخ في  421مـقرر رقم ب

 .واالنسانية، بجامعة الجمفة
 بصفة عميد كمية العموم االجتماعية برابح دمحم الشيخ،  يعين السيد ،2015أوت  16مؤرخ في  422مـقرر رقم ب

 .واالنسانية، بجامعة الجمفة

 بصفة مدير، بالنيابة، لممركز الجامعي بتيبازة،فضيل رابح،  يعين السيد ،2015أوت  19مؤرخ في  423مـقرر رقم ب 

 ابة، لممركز الجامعي بتيبازة، بصفة مدير، بالني، فضيل رابح يمنح السيد ،2015أوت  19مؤرخ في  424مـقرر رقم ب
 .تفويض باإلمضاء بإسم وزير التعميم العالي  والبحث العممي كآمر الصرف

 بصفة مفتش، بالنيابة، بالمفتشية العامة، بوزارة  مراد عبداتين السيد يع، 2015أوت  19مؤرخ في  425مـقرر رقم ب
 التعميم العالي والبحث العممي.

 2بصفة مدير، بالنيابة، لجامعة باتنة " بوزيد الطيبن السيد يعي 2015أوت  19مؤرخ في  426مـقرر رقم ب." 
  في 2بصفة مدير بالنيابة، لجامعة باتنة " بوزيد الطيب، يمنح السيد 2015أوت  19مؤرخ في  427بمـقرر رقم ،"

 العممي كآمر بالصرف.  حدود صالحياتو تفويض باإلمضاء بإسم وزير التعميم العالي والبحث
 1بصفة مدير، بالنيابة، لجامعة باتنة " ضيف عبد السالمعين السيد ي، 2015أوت  19مؤرخ في  428مقرر رقم ب." 
  في 1بصفة مدير بالنيابة، لجامعة باتنة " ضيف عبد السالم، يمنح السيد 2015أوت  19مؤرخ في  429بمـقرر رقم ،"

 سم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف. حدود صالحياتو تفويض باإلمضاء بإ
 بصفة مدير، بالنيابة، لممدرسة العميا لألساتذة  بوقرورة عميعين السيد ي، 2015أوت  19مؤرخ في  430قرر رقم مب

 بسطيف.
 لألساتذة بصفة مدير، بالنيابة، لممدرسة العميا  بوقرورة عمي، يمنح لمسيد 2015أوت  19مؤرخ في  431مقرر رقم ب

 بسطيف، في حدود صالحيتو تفويض باإلمضاء بإسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.
 بصفة مدير، بالنيابة، لممدرسة العميا لألساتذة  بشكي لزىرعين السيد ي، 2015أوت  19مؤرخ في  432مقرر رقم ب

 بورقمة.
 بصفة مدير، بالنيابة، لممدرسة العميا لألساتذة  كي لزىربش، يمنح لمسيد 2015أوت  19مؤرخ في  433مقرر رقم ب

 بورقمة، في حدود صالحيتو تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.
 ممدرسة العميا لألساتذة لبصفة مدير، بالنيابة،  والي دىيميعين السيد ي، 2015أوت  19مؤرخ في  434مقرر رقم ب

 ببوسعادة.
  بصفة مدير، بالنيابة، لممدرسة العميا لألساتذة  والي دىيمي، يمنح لمسيد 2015أوت  19مؤرخ في  435بمقرر رقم

 ببوسعادة، في حدود صالحيتو تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.
 بصفة مدير، بالنيابة، لجامعة سعيدة. ىبيتبون فتح هللا و عين السيد ي، 2015أوت  23مؤرخ في  437مقرر رقم ب 
 بصفة مدير، بالنيابة، لجامعة سعيدة، في  تبون فتح هللا وىبي، يمنح لمسيد 2015أوت  23مؤرخ في  438مقرر رقم ب

 حدود صالحياتو تفويض باإلمضاء بإسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.
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