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يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية  لكمية العمـو  3102 فيفري  07مؤرخ في  89قرار رقـ  -
 77 ...............................................................................0بجامعة سطيف والتجارية وعمـو التسيير اإلقتصادية

 78 ....0يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة سطيف 3102 فيفري  07مؤرخ في  88قرار رقـ  -
مية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب لكمية الطب بجامعة يحدد القائمة اإلس 3102 فيفري  07مؤرخ في  87قرار رقـ  -

 79 ..................................................................................................................................0سطيف
المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102 فيفري  07مؤرخ في  71قرار رقـ  -

 80 ...............................................................................................................0األرض بجامعة سطيف
مية التكنولوجيا بجامعة ألعضاء المجمس العممي لك يحدد القائمة اإلسمية 3102 فيفري  07مؤرخ في  70قرار رقـ  -

 81 ..................................................................................................................................0سطيف
دنية لكمية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الم 3102 فيفري  07مؤرخ في  73قرار رقـ  -

 83 ............................................................................................................0التكنولوجيا بجامعة سطيف
 84 .................0ألعضاء المجمس العممي بجامعة سطيف يحدد القائمة اإلسمية 3102 فيفري  07مؤرخ في  72قرار رقـ  -
 85 ..0يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو بجامعة سطيف 3102 فيفري  07مؤرخ في  70قرار رقـ  -
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء لكمية العمـو بجامعة  3102 فيفري  07مؤرخ في  70قرار رقـ  -

 87 ..................................................................................................................................0سطيف
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية العمـو بجامعة  3102 فيفري  07مؤرخ في  70قرار رقـ  -

 88 ............................................................................................................0سطيف
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات لكمية العمـو  3102 فيفري  07مؤرخ في  79قرار رقـ  -

 89 .........................................................................................................................0بجامعة سطيف
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي لكمية العمـو  3102 فيفري  07مؤرخ في  78قرار رقـ  -

 90 .........................................................................................................................0بجامعة سطيف
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو العمـو اإلقتصادية  3102 فيفري  07مؤرخ في  77قرار رقـ  -

 91 .............................................................................................0والتجارية وعمـو التسيير بجامعة سطيف
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو اإلقتصادية لكمية  3102 فيفري  07مؤرخ في  011قرار رقـ  -

 92 .......................................................................0العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة سطيف
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة  3102 فيفري  07مؤرخ في  010قرار رقـ  -

 93 .........................................................................................................................0بجامعة سطيف
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية لكمية عمـو  3102 فيفري  07مؤرخ في  013قرار رقـ  -

 94 .....................................................................................................0الطبيعة والحياة بجامعة سطيف
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا وفيزيولوجيا  3102 فيفري  07مؤرخ في  012قـ قرار ر  -

 95 ................................................................................0الحيواف لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة سطيف
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ البيئة وبيولوجيا  3102 فيفري  07مؤرخ في  010قرار رقـ  -

 96 .................................................................................0النبات لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة سطيف
ئمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوكيمياء لكمية عمـو يحدد القا 3102 فيفري  07مؤرخ في  010قرار رقـ  -

 97 ......................................................................................................0الطبيعة والحياة بجامعة سطيف
ضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ لكمية يحدد القائمة اإلسمية ألع 3102 فيفري  07مؤرخ في  010قرار رقـ  -

 98 ............................................................................................................0التكنولوجيا بجامعة سطيف
لقسـ ىندسة الطرائق لكمية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102 فيفري  07مؤرخ في  019قرار رقـ  -

 99 ............................................................................................................0التكنولوجيا بجامعة سطيف
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وتقني لكمية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتر  3102 فيفري  07مؤرخ في  018قرار رقـ  -
 100 .........................................................................................0التكنولوجيا بجامعة سطيف

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد البصريات وميكانيؾ  3102 فيفري  07مؤرخ في  017قرار رقـ  -
 101 ..................................................................................................................0الدقة بجامعة سطيف

 102 ...مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102فيفري   30مؤرخ في  000قرار رقـ  -
مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102ري فيف  30مؤرخ في  003قرار رقـ  -

 104 التقنيات بوىراف......................................................................................................
الذي يحدد القائمة اإلسمية  3102فيفري  2 في المؤرخ 37يتمـ القرار رقـ  3102فيفري   30مؤرخ في  002قرار رقـ  -

 105 ألعضاء  مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة..................................................................
مية ألعضاء  الذي يحدد القائمة اإلس 3103جواف  9يعدؿ القرار المؤرخ في  3102فيفري   30مؤرخ في  000قرار رقـ  -

 106 العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة................................................. مجمس إدارة المدرسة الوطنية
مجمس إدارة المدرسة العميا لعمـو البحر وتييئة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102فيفري  39مؤرخ في  000قرار رقـ  -

 107 .......................................................................................................الساحل.......
الذي يحدد القائمة  3103ماي  09المؤرخ في  002يعدؿ القرار رقـ  3102فيفري  39مؤرخ في  000قرار رقـ  -

 108 ..............................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة....
 109 .................2يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 3102مارس  2مؤرخ في  009قرار رقـ  -
 111 ..................3طيفيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة س 3102مارس  2مؤرخ في  008قرار رقـ  -
 112 يتضمف إنشاء األقساـ  المكونة لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف....  3102مارس  0مؤرخ في  007قرار رقـ  -
الذي يحدد القائمة  3101نوفمبر  30المؤرخ في  70يعدؿ القرار رقـ  3102مارس  0مؤرخ في  031قرار رقـ  -

 113 إدارة المركز الجامعي بتيسمسيمت، المعدؿ................................................... اإلسمية ألعضاء  مجمس
 114 .يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية لدى جامعة البويرة 3102مارس  0مؤرخ في  030قرار رقـ  -
 114 األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة البويرة.......يتضمف إنشاء  3102مارس  0مؤرخ في  033قرار رقـ  -
يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة   3102مارس  0مؤرخ في  032قرار رقـ  -

 115 ....................................البويرة...........................................................................
 116 يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو والتكنولوجيا لدى جامعة البويرة..... 3102مارس  0مؤرخ في  030قرار رقـ  -
لدى  يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض 3102مارس  0مؤرخ في  030قرار رقـ  -

 116 جامعة البويرة........................................................................................................
يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية  3102مارس  0مؤرخ في  030قرار رقـ  -

 117 .....................................................................................والرياضية لدى جامعة البويرة....
يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  3102مارس  0مؤرخ في  039قرار رقـ  -

 118 ............................................................لدى جامعة البويرة.......................................
والمتضمف إنشاء  3101جواف  30المؤرخ في  310يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  3102مارس  0مؤرخ في  038قرار رقـ  -

 118 .........................األقساـ المكونة لممدرسة الوطنية العميا لمري..................................................
 119 يتضمف إنشاء ندوة العمداء لكل ميداف..................................... 3102مارس  10مؤرخ في  037قرار رقـ  -
 121 مجمس إدارة جامعة الطارؼ................. يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102مارس  07مؤرخ في  021قرار رقـ  -
الذي يحدد القائمة  3103مارس  07المؤرخ في  90يعدؿ القرار رقـ  3102مارس  01مؤرخ في  023قـ قرار ر  -

 123 اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.........................................................
 124 مجمس إدارة جامعة بشار.................... إلسمية ألعضاءيحدد القائمة ا 3102مارس  01مؤرخ في  022قرار رقـ  -
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الذي يحدد القائمة  3103نوفمبر  30المؤرخ في  020يعدؿ القرار رقـ  3102مارس  03مؤرخ في  020قرار رقـ  -
 125 ...............اإلسمية ألعضاء  مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بوىراف...........................

الذي يحدد القائمة  3103نوفمبر  39المؤرخ في  027يعدؿ القرار رقـ  3102مارس  03مؤرخ في  020قرار رقـ  -
 126 في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوىراف................. اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية

 127 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاءمجمس إدارة جامعة خنشمة.................... 3102مارس  02 مؤرخ في 020قرار رقـ  -
الوكالة الموضوعاتية لمبحث في  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس توجيو 3102مارس  02مؤرخ في  029قرار رقـ  -

 128 ......................................................العمـو والتكنولوجيا..............................................
 129 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمفالحة... يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102مارس  00مؤرخ في  028قرار رقـ  -
د القائمة اإلسمية الذي يحد 3102جانفي  18المؤرخ في  12يتمـ القرا رقـ  3102مارس  00مؤرخ في  027قرار رقـ  -

 130 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت................................................................
لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة  يتضمف تأىيل المدرسة الوطنية العميا لمفالحة 3102مارس  09مؤرخ في  001قرار رقـ  -

 131 التأىيل الجامعي ومنحو.............................................................................. الدكتوراه وتنظيـ
يتضمف تأىيل المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات لمتكويف لمحصوؿ  3102مارس  09مؤرخ في  000قرار رقـ  -

 132 ...................................................................عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو
يتضمف تأىيل جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية  لمتكويف لمحصوؿ  3102مارس  09مؤرخ في  003قرار رقـ  -

 133 ...................................عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو................................
يتضمف تأىيل جامعة تممساف لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ  3102مارس  09مؤرخ في  002قرار رقـ  -

 134 .التأىيل الجامعي ومنحو.............................................................................................
لمتكويف لمحصوؿ  -ىواري بومديف–يتضمف تأىيل جامعة العمـو والتكنولوجيا  3102مارس  09مؤرخ في  000قرار رقـ  -

 135 عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو...................................................................
يتضمف تأىيل جامعة العمـو والتكنولوجيا بوىراف لمتكويف لمحصوؿ عمى  3102رس ما 09مؤرخ في  000قرار رقـ  -

 136 شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو........................................................................
لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه  سيتضمف تأىيل جامعة سيدي بمعبا 3102مارس  09مؤرخ في  000قرار رقـ  -

 137 وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.......................................................................................
ظيـ لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتن يتضمف تأىيل جامعة البميدة 3102مارس  09مؤرخ في  009قرار رقـ  -

 138 التأىيل الجامعي ومنحو..............................................................................................
لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ  يتضمف تأىيل جامعة بسكرة 3102مارس  09مؤرخ في  008قرار رقـ  -

 139 ....................................................................................التأىيل الجامعي ومنحو..........
لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ  يتضمف تأىيل جامعة عنابة 3102مارس  09مؤرخ في  007قرار رقـ  -

 140 .................................................التأىيل الجامعي ومنحو.............................................
لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ  يتضمف تأىيل جامعة مستغانـ 3102مارس  09مؤرخ في  001قرار رقـ  -

 141 ................التأىيل الجامعي ومنحو..............................................................................
لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه  يتضمف تأىيل جامعة تيزي وزو 3102مارس  09مؤرخ في  000قرار رقـ  -

 142 وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.......................................................................................
لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ  يتضمف تأىيل جامعة وىراف 3102مارس  09في  مؤرخ 003قرار رقـ  -

 143 التأىيل الجامعي ومنحو..............................................................................................
لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ  باتنةيتضمف تأىيل جامعة  3102مارس  09مؤرخ في  002قرار رقـ  -

 144 التأىيل الجامعي ومنحو..............................................................................................
كتوراه لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الد 0يتضمف تأىيل جامعة سطيف  3102مارس  09مؤرخ في  000قرار رقـ  -

 145 وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.......................................................................................
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لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه  0يتضمف تأىيل جامعة الجزائر  3102مارس  09مؤرخ في  000قرار رقـ  -
 146 ....................................................................................وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو...

لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه  3يتضمف تأىيل جامعة الجزائر  3102مارس  09مؤرخ في  000قرار رقـ  -
 146 ..............................................وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.........................................

لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه  2يتضمف تأىيل جامعة الجزائر 3102مارس  09مؤرخ في  009قرار رقـ  -
 147 .......وتنظيـ التأىيل الجامعي  منحو................................................................................

لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه  0يتضمف تأىيل جامعة قسنطينة 3102مارس  09مؤرخ في  008قرار رقـ  -
 148 وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.......................................................................................

لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه  2يتضمف تأىيل جامعة قسنطينة 3102رس ما 09مؤرخ في  007قرار رقـ  -
 149 وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.......................................................................................

لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ  لمتكويف يتضمف تأىيل جامعة بجاية 3102مارس  09مؤرخ في  001قرار رقـ  -
 150 التأىيل الجامعي ومنحو..............................................................................................

ية لدى يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو السياسية والعالقات الدول  3102مارس  09مؤرخ في  000قرار رقـ  -
 151 .....................................................................................................2جامعة الجزائر

يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ لدى جامعة   3102مارس  09مؤرخ في  003قرار رقـ  -
 152 ............................................................................................................2الجزائر

والمتضمف تعييف  3103نوفمبر  0المؤرخ في  018يعدؿ القرار رقـ  3102مارس  09مؤرخ في  002قرار رقـ  -
 153 ..........................................أعضاء مجمس توجيو جامعة التكويف المتواصل.............................

ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لعمـو  يحدد القائمة اإلسمية 3102 مارس 08مؤرخ في  090قرار رقـ  -
 154 .............البحر وتييئة الساحل....................................................................................

ألعضاء المجنة العممية لقسـ الموارد الحية بالمدرسة  يحدد القائمة اإلسمية 3102 مارس 08مؤرخ في  093قرار رقـ  -
 155 الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل.............................................................................

 156 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة البويرة............... 3102 مارس 08مؤرخ في  092قرار رقـ  -
 157 ..............3يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سطيف 3102 مارس 30مؤرخ في  090قرار رقـ  -
ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية  اإلسمية يحدد القائمة 3102 مارس 30مؤرخ في  090قرار رقـ  -

 159 …………………………………………………………………………...........3واإلجتماعية بجامعة سطيف
لقسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  30مؤرخ في  099قرار رقـ  -

 160 ................................................................................3 اعية بجامعة سطيفلكمية العمـو اإلنسانية واإلجتم
لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  30مؤرخ في  098قرار رقـ  -

 161 ..................................................................3ة بجامعة سطيفواألرطوفونيا لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعي
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا  3102 مارس 30مؤرخ في  097قرار رقـ  -

 162 ...............................................المتعددة التقنيات......................................................
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة بالمدرسة  3102 مارس 30مؤرخ في  081قرار رقـ  -

 164 ....................الوطنية العميا المتعددة التقنيات...................................................................
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  3102 مارس 30مؤرخ في  080قرار رقـ  -

 165 سوؽ أىراس.........................................................................................................
لقسـ المغة العربية لكمية اآلداب  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  30مؤرخ في  083قـ قرار ر  -

 165 والمغات بجامعة سوؽ أىراس.........................................................................................
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلقتصادية  3102 مارس 30مؤرخ في  082قرار رقـ  -

 166 والتجارية وعمـو التسيير بجامعة سوؽ أىراس..........................................................................
لعممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة ألعضاء المجمس ا يحدد القائمة اإلسمية 3102 مارس 30مؤرخ في  080قرار رقـ  -

 167 بجامعة سوؽ أىراس.................................................................................................
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لكمية لقسـ اليندسة الكيربائية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3103مارس  30مؤرخ في  080قرار رقـ  -
 168 العمـو والتكنولوجيا بجامعة سوؽ أىراس...............................................................................

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو الفالحية  3102 مارس 30مؤرخ في  080قرار رقـ  -
 169 ...................................................................................والبيطرية بجامعة سوؽ أىراس.....

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات  3102 مارس 30مؤرخ في  089قرار رقـ  -
 170 .........................................النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سوؽ أىراس.............................

لقسـ التاريخ واآلثار لكمية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  30مؤرخ في  088قرار رقـ  -
 171 .........................................................................3العمـو اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة سطيف

لقسـ عمـ اإلجتماع لكمية العمـو  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  30مؤرخ في  087قرار رقـ  -
 172 ...............................................................................3اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة سطيف

لكمية العمـو اآلداب والمغات  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102مارس  30ؤرخ في م 071قرار رقـ  -
 173 .....................................................................................................3بجامعة سطيف

لقسـ المغة واألدب العربي لكمية  اإلسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة  3102مارس  30مؤرخ في  070قرار رقـ  -
 174 .....................................................................................3اآلداب والمغات بجامعة سطيف

لقسـ المغة واألدب الفرنسي  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  30مؤرخ في  073قرار رقـ  -
 175 ................................................................................3لكمية اآلداب والمغات بجامعة سطيف

لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  30مؤرخ في  072قرار رقـ  -
 176 ...................................................................3العمـو اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة سطيفلكمية 

لكمية الحقوؽ والعمـو  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102مارس  30مؤرخ في  070قرار رقـ  -
 177 ............................................................................................3السياسية بجامعة سطيف

لقسـ العمـو السياسية لكمية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  30مؤرخ في  070قرار رقـ  -
 178 .............................................................................3الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة سطيف

لقسـ الحقوؽ لكمية الحقوؽ  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  30مؤرخ في  070قرار رقـ  -
 179 ....................................................................................3والعمـو السياسية بجامعة سطيف

لكمية العمـو اإلنسانية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102مارس  30مؤرخ في  079قرار رقـ  -
 179 .......................................................................................3واإلجتماعية بجامعة قسنطينة

لقسـ الفمسفة لكمية الحقوؽ  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  30مؤرخ في  078قرار رقـ  -
 181 .......................................................................3والعمـو اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة قسنطينة

لقسـ عمـ اإلجتماع لكمية العمـو  المجنة العمميةيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102مارس  30مؤرخ في  077قرار رقـ  -
 181 ..............................................................................3اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة قسنطينة

لكمية العمـو  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ 3102مارس  30مؤرخ في  311قرار رقـ  -
 182 ..............................................................................3اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة قسنطينة

لكمية التكنولوجيات الحديثة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102مارس  30مؤرخ في  310قرار رقـ  -
 183 ...............................................................................3بجامعة قسنطينة لممعمومات واإلتصاؿ

لمعيد عمـو المكتبات  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102مارس  30مؤرخ في  313قرار رقـ  -
 184 ...........................................................................................3والتوثيق بجامعة قسنطينة

لكمية الحقوؽ والعمـو  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102مارس  30مؤرخ في  312قرار رقـ  -
 185 ................السياسية بجامعة سوؽ أىراس........................................................................

لكمية العمـو اإلنسانية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102مارس  30مؤرخ في  310قرار رقـ  -
 186 واإلجتماعية بجامعة سوؽ أىراس.....................................................................................

لكمية العمـو والتكنولوجيا  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102مارس  30خ في مؤر  310قرار رقـ  -
 187 بجامعة سوؽ أىراس.................................................................................................
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إلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية لكمية يحدد القائمة ا 3102مارس  30مؤرخ في  310قرار رقـ  -
 189 العمـو والتكنولوجيا بجامعة سوؽ أىراس...............................................................................

سـ عمـو المادة لكمية العمـو لق يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  30مؤرخ في  319قرار رقـ  -
 189 والتكنولوجيا بجامعة سوؽ أىراس......................................................................................

لقسـ ىندسة الطرائق لكمية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  30مؤرخ في  318قرار رقـ  -
 190 ـ والتكنولوجيا بجامعة سوؽ أىراس...............................................................................العمو 

الذي يحدد القائمة اإلسمية  3102فيفري  19المؤرخ في  22يتمـ القرار رقـ  3102مارس  30مؤرخ في  317قرار رقـ  -
 191 ................................................................................0ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف

الذي يحدد القائمة  3103مارس  37المؤرخ في  028يعدؿ القرار رقـ  3102مارس  30مؤرخ في  301قرار رقـ  -
 192 .............................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف..............................................

الذي يحدد القائمة  3103ماي  20المؤرخ في  210يعدؿ القرار رقـ  3102مارس  30مؤرخ في  300قرار رقـ  -
 193 اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف.................................................

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العمـو لميندسة  3102مارس  30مؤرخ في  303 قرار رقـ -
 194 المعمارية والعمراف...................................................................................................

تضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي لدى ي  3102مارس  30مؤرخ في  302قرار رقـ  -
 196 جامعة جيجل........................................................................................................

مـو الطبيعة والحياة لدى جامعة يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية ع 3102مارس  30مؤرخ في  300قرار رقـ  -
 196 جيجل...............................................................................................................

يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية لدى   3102مارس  30مؤرخ في  300قرار رقـ  -
 197 عة جيجل........................................................................................................جام

 198 يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة جيجل.....  3102مارس  30مؤرخ في  300قرار رقـ  -
والمتضمف  3117ديسمبر  30المؤرخ في  200يعدؿ ويتمـ القرار رقـ   3102مارس  30مؤرخ في  309قرار رقـ  -

 199 إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو والتكنولوجيا لدى جامعة جيجل......................................................
 200 ارة المدرسة العميا لمتجارة...........مجمس إد يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102مارس  38مؤرخ في  307قرار رقـ  -
 201 ...........3لجامعة قسنطينة يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102مارس  20مؤرخ في  331قرار رقـ  -
لكمية العمـو اإلقتصادية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102مارس  20مؤرخ في  330قرار رقـ  -

 202 ...........................................................................3ارية وعمـو التسيير بجامعة قسنطينة والتج
لقسـ العمـو التجارية لكمية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  20مؤرخ في  333قرار رقـ  -

 203 ...............................................................3تسيير بجامعة قسنطينةالعمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو ال
لقسـ العمـو اإلقتصادية لكمية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  20مؤرخ في  332قرار رقـ  -

 204 ..........................................................3العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة قسنطينة
لقسـ عمـو التسيير لكمية العمـو  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  20مؤرخ في  330قرار رقـ  -

 205 .................................................................3اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة قسنطينة
لكمية عمـ النفس وعمـو التربية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102مارس  20مؤرخ في  330قرار رقـ  -

 206 ....................................................................................................3بجامعة قسنطينة
لقسـ عمـو التربية لكمية عمـ  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  20مؤرخ في  330قرار رقـ  -

 207 ................................................................................3النفس وعمـو التربية بجامعة قسنطينة
لقسـ عمـ النفس لكمية عمـ  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102ارس م 20مؤرخ في  339قرار رقـ  -

 208 ..............................................................................3النفس و عمـو التربية بجامعة قسنطينة
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لقسـ تكنولوجيات البرمجيات  عضاء المجنة العمميةيحدد القائمة اإلسمية أل 3102مارس  20مؤرخ في  338قرار رقـ  -
 209 ....................................3ونظـ المعمومات لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ بجامعة قسنطينة

وب وتطبيقاتو  لقسـ عمـ الحاس يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  20مؤرخ في  337قرار رقـ  -
 210 ....................................................3لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ بجامعة قسنطينة

لمعيد عمـو وتقنيات  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102مارس  20مؤرخ في  321قرار رقـ  -
 211 ........................................................................3جامعة قسنطينةالنشاطات البدنية والرياضية ب

الذي يحدد القائمة  3103فيفري  00المؤرخ في  00يعدؿ القرار رقـ  3102مارس  20مؤرخ في  320قرار رقـ  -
 212 ..........................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس، المعدؿ......................

الذي يحدد القائمة  3103مارس  07المؤرخ في  91يعدؿ القرار رقـ  3102مارس  20مؤرخ في  323قرار رقـ  -
 213 اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت...........................................................................

يحدد القائمة اإلسمية  3103مارس  00المؤرخ في  09يعدؿ القرار رقـ  3102مارس  31مؤرخ في  322قرار رقـ  -
 214 ألعضاء مجمس إدارة جامعة بسكرة...................................................................................

 
 

lll- ـراراتالمــــــــــــــقــــــــــــ  
المتضمف فتح مسابقة  3103سبتمبر  00المؤرخ في  31يعدؿ المقرر رقـ  3102جانفي  01مؤرخ في   20مقرر رقـ  -

 217 .....................................عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية بجامعة بومرداس
المتضمف فتح مسابقة  3103سبتمبر  00المؤرخ في  30يعدؿ المقرر رقـ  3102جانفي  01مؤرخ في   23مقرر رقـ  -

 217 ................................................عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة عوف حفع بيانات بجامعة بومرداس
المتضمف فتح مسابقة  3103سبتمبر  00المؤرخ في  00يعدؿ المقرر رقـ  3102جانفي  01مؤرخ في   22مقرر رقـ  -

 218 .............................................عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة ممحق رئيسي لإلدارة بجامعة بومرداس
المتضمف فتح مسابقة  3103سبتمبر  00المؤرخ في  02يعدؿ المقرر رقـ  3102جانفي  01مؤرخ في   20مقرر رقـ  -

 218 ...................................لتحاؽ برتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي بجامعة بومرداسعمى أساس الشيادة لإل
المتضمف فتح مسابقة  3103سبتمبر  00المؤرخ في  09يعدؿ المقرر رقـ  3102جانفي  01مؤرخ في   20مقرر رقـ  -

 219 .....................................بومرداسعمى أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة تقني سامي في اإلحصائيات بجامعة 
المتضمف فتح مسابقة  3103سبتمبر  00المؤرخ في  08يعدؿ المقرر رقـ  3102جانفي  01مؤرخ في   20مقرر رقـ  -

 219 .................................................عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة مساعد المكتبات بجامعة بومرداس
المتضمف فتح مسابقة  3103سبتمبر  00المؤرخ في  07يعدؿ المقرر رقـ  3102جانفي  01مؤرخ في   29مقرر رقـ  -

 220 .......................................................عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة عوف إدارة بجامعة بومرداس
المتضمف فتح مسابقة  3103سبتمبر  00المؤرخ في  00يعدؿ المقرر رقـ  3102جانفي  01مؤرخ في   28مقرر رقـ  -

 221 ....................................عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة تقني سامي في اإلعالـ اآللي بجامعة بومرداس
لدى الوكالة الوطنية لتثميف  يةيحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمار  3102 جانفي 33مؤرخ في  00مقرر رقـ  -

 221 .....................................................................................نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
 222 .....................................يحدد تشكيمة المجنة الوزارية لمصفقات 3102 جانفي 33مؤرخ في  03مقرر رقـ  -
 223 ...........................................................................3102 فيفري  02مؤرخ في  83مقرر رقـ  -
 224 لدى جامعة البميدة.......... يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية 3102 فيفري  09مؤرخ في  80مقرر رقـ  -

 

Vl - التعليمات  
 227 ............................................تتعمق بتحسيف المستوى بالخارج 3102جانفي  8مؤرخة في  0يمة رقـ تعم -

 

-Vالفردية  والمقررات  القرارات   ............................................................  
 231 .........................................................................................ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػرديػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػال راراتػػػػػقػػػػػػال -
 233 .........................................................................................ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػرديػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػال الػػمػػػػػػقررات -
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
 الرسمية الجريدة في الصادرة النصوص 

 الجزائريـة للجمهوريـة 
  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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، يحدد 3102يناير سنة  21فق الموا 0020ربيع األوؿ عاـ  08مؤرخ في  99-02مرسـو تنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

، يتضمف 3102يناير سنة  21الموافق  0020ربيع األوؿ عاـ  08مؤرخ في  98-02مرسوـ تنفيذي رقـ  -
 تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

، يحدد تنظيـ 3102يناير سنة  21الموافق  0020ع األوؿ عاـ ربي 08مؤرخ في  97-02مرسوـ تنفيذي رقـ  -
 المفتشية العامة في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا.

، يحدد تنظيـ 3102يناير سنة  21الموافق  0020ربيع األوؿ عاـ  08مؤرخ في  81-02مرسوـ تنفيذي رقـ  -
 والبحث العممي وسيرىا.المفتشية العامة لمبيداغوجيا  في التعميـ العالي 

، يحدد مياـ 3102يناير  21الموافق  0020ربيع األوؿ عاـ  08مؤرخ في  80-02مرسـو تنفيذي رقـ  -
 التكنولوجي وتنظيميا.المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير 

 (2310 فبراير 0 الصادرة في 8 عدد الرسمية الجريدة)                       
 

، يعدؿ 3102مارس سنة  00الموافق  0020جمادى األولى عاـ  3مؤرخ في  011-02مرسـو تنفيذي رقـ  -
 3110 ةيوليو سن 32الموافق  0033جمادى األولى عاـ  3مؤرخ في  301-10ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 مة.والمتضمف إنشاء جامعة ورق

، يعدؿ 3102مارس سنة  00الموافق  0020جمادى  األولى عاـ  3مؤرخ في  010-02مرسوـ تنفيذي رقـ  -
سبتمبر سنة  08الموافق  0033جمادى الثانية عاـ  21مؤرخ في  391-10ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 والمتضمف إنشاء جامعة االغواط. 3110

، يعدؿ 3102مارس سنة  00الموافق  0020األولى  عاـ  جمادى 3مؤرخ في  013-02مرسوـ تنفيذي رقـ  -
سبتمبر سنة  08الموافق  0033جمادى الثانية عاـ  21مؤرخ في  390-10ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 والمتضمف إنشاء جامعة تيارت. 3110

دؿ ، يع3102مارس سنة  00الموافق  0020جمادى األولى عاـ  3مؤرخ في  012-02مرسـو تنفيذي رقـ  -
إنشاء  فوالمتضم 3117يناير سنة  0الموافق  0021محـر  9مؤرخ في  19-17ويتمـ المرسوـ التنفيذي  رقـ 

 جامعة بشار.

 (2310 مارس 09 الصادرة في 00 عدد الرسمية الجريدة)                       
 

، يحدد 3102مارس سنة  09الموافق  0020جمادى األولى  عاـ  0مؤرخ في  017-02تنفيذي رقـ مرسوـ  -
 كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا.

 (2310 مارس 31 الصادرة في 00 عدد الرسمية الجريدة)                       
 
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013008.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013015.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013016.pdf
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  ــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
 راراتـــــــــقـــال

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــ
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 3103ديسمبر  39المؤرخ في  977يعدل القرار رقم  3102جانفي   0مؤرخ في  13رقم  قرار
 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرةالذي يحدد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الذي 0770أوت  39الموافق  0000وؿ ربيع األ 07المؤرخ في  301-70بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

      يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

، 3112 أوت 32 الموافػػق 0030 جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 منو، 03سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال

المتضػػمف إنشػػاء  ،3103جػػواف  0الموافػػق  0022رجػػب  00المػػؤرخ فػػي  300-03بمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -
 منو، 3جامعة البويرة، ال سيما المادة 

، الػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة 3103ديسػمبر  39المػؤرخ فػي  977بمقتضى القػرار رقػـ  -
 جامعة البويرة.

 ـــــــرريقــ
 

، المعػدؿ والمػذكور أعػاله، 3103ديسػمبر  39المػؤرخ فػي  977: يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقػـ المادة األولى
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 3المـادة 
 3102جانفي  0حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة

 األعضاء المعينون: -0
 القطاع ةالصف اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس حناشي نصر الديف
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف عزوز رابح
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو سعادنة صادؽ
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو مخالدي الياميف

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو عيلسعاوي إسما
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بف عبد الرحماف لزىر عبد الرحماف

 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو حمادي رضا
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو أحمد قمري 

 بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمارممثل الوزير المكمف  عضو عاشوري نجيب
 ممثل الوزير المكمف بالرياضة عضو حاج عيسى سامية

 ممثل الوزير المكمف بالفالحة  عضو مرسمي رشيد
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو مراد ناصر

 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو أمير عدناف رضا
 ممثل الوالي عضو زادي دمحم

 ......................................".والباقي بدون تغيير" ...............................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102جانفي  8مؤرخ في  12رقم  قرار
 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 

 ي،إن وزير التعميم العالي والبحث العمم
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10تضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بمق -

 منو، 01يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، و السيما المادة 
المتضػمف ، 3118 أفريل 7 الموافق 0037 ربيع األوؿ 2 المؤرخ في 000-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعدؿ والمتمـ،
 يقـــــــــرر

 

 0030ذي القعػدة  39المؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  01: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
إلسػػػمية ، و المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد القائمػػػة ا3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق 

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنػت فػي الجػدوؿ الممحػق ليػذا : 2المـادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 

 3102جانفي  8حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - شريط رابح - -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - مبربش ظريفة - -
 مف بالتربية الوطنيةممثل الوزير المك - عضو - بجادي عبد الرحيـ - -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف - عضو - دليج عبد الكريـ - -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية - عضو - يوسفي دمحم نزيد - -
 ممثل وزير الدفاع الوطني - عضو - ميدي بوطغاف  - -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية - عضو - بوالريش إلياس - -
 ممثل الوزير المكمف بالسياحة والصناعة التقميدية - عضو - يراط كريمة زوجة إفتافف - -
 ممثل الوزير المكمف بالنقل - عضو - ياسف دمحم - -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة - عضو - بوسحابة عمارة - -
 ستثمارممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإل - عضو - العابد جماؿ الديف - -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة و المناجـ - عضو - بف حسيف إشرؼ - -
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 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية - عضو  - بقار بوعالـ - -
 ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ  اإلتصاؿ - عضو - أوتمزابت رشيد - -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف - عضو - يعد خالد - -
 ممثل عف المؤسسة العمومية الجزائرية لإلتصاالت - عضو - إزواوميمل  - -
 ممثل عف المؤسسة العمومية صيداؿ - عضو - درقاوي بومديف - -
 ممثل عف مجمع كوندور - عضو - بف حمادي عبد الرحماف - -

 ممثل عف اليانس لمتأمينات - عضو - خميفاتي حساف - -
 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  - عضو - مسايد حسناء أمينةقادري  - -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - لراس شفيقة - -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - إبف حسيف وسيـ - -
 الحممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المص - عضو - سماتي عبد الرزاؽ - -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - بوغابة عبد الحفيع - -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - بومرداف فاتح - -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - جاللي شيرزد - -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102جانفي  8مؤرخ في  10رقم  قرار
 ضيرية لمعموم والتقنياتمجمس إدارة المدرسة التح

           

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3110ديسػمبر  37الموافػق  0030ذي القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  - -

 منو، 01يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، و السيما المادة 
المتضػػمف ، 3117 جػػانفي 31 الموافػػق 0021 محػػـر 32 المػػؤرخ فػػي 33-17ـو التنفيػػذي رقػػـ بمقتضػػى المرسػػ -

 إنشاء المدرسة التحضيرية لمعمـو والتقنيات،
 يقـــــــــرر

 0030ذي القعػدة  39المؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  01: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد القائمػػػة اإلسػػػمية ، و 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق 

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية لمعمـو والتقنيات.
تحدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة المدرسػة التحضػيرية لمعمػـو والتقنيػات فػي الجػدوؿ الممحػق  : 3المـادة 

 ليذا القرار.
 النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في :3المـادة 

 3102جانفي  8حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــ 
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 لتقنيات قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية لمعموم وا
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - عبادلية دمحم الطاىر - -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - مبربش ظريفة - -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - مصباح سميماف - -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف - عضو - ريابي زكي زىير - -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية - عضو - بف ساسي قدور - -

 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  - عضو - حاجي صديق - -
 المساعديف ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة - عضو - مغالوي ندير - -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - مرسمي شريف - -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - مخفي شاكر - -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - رحماني دمحم - -
 عف الطمبةممثل منتخب  - عضو - شرشار حمزة عالء الديف - -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - باال رفيق - -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103فيفري  00المؤرخ في  00يعدل القرار رقم  3102جانفي   8مؤرخ في  10رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس، المعدل 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03سي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئا -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

      يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

المتضمف إنشاء جامعة  ،0778جواف  3الموافق  0007صفر  9المؤرخ في  087-78بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 منو، 2بومرداس، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 03ىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسير 

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 3103فيفري  00المؤرخ في  00بمقتضى القرار رقـ  -
 بومرداس، المعدؿ.

 يقـــــــــرر
 

لمػػذكور أعػػاله، ، المعػػدؿ و ا3103فيفػػري  00المػػؤرخ فػػي  00يعػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار رقػػـ  المــادة األولــى:
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.3المـادة 
 3102جانفي  8حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 يد حراوبيةاألستاذ رش                                                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إدارة جامعة بومرداسقائمة أعضاء مجلس 

 األعضاء المعينون: -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 لعمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث ا رئيس رباح حورية -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو جرموف عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو قايد صونية -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو أعراب عبد الناصر -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والضماف اإلجتماعي عضو بف عيدة مولود -
 ممثل السمطة المكمفة بالبحث العممي عضو بعداش نجيب -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو عثامنة جماؿ -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو دواخة عبد الحق -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو خيار فوزية -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عيسات عز الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو دي مدنيحما -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو معيوؼ بمقاسـ -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو خروبي دمحم -
 نولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿممثل الوزير المكمف بالبريد و تك عضو أوتمزابت رشيد -
 ممثل الوالي عضو لونيس عبد المجيد -

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

 يحدد معايير اإلنتقاء لمقبول 3102 جانفي 8مؤرخ في  10رقم  قرار
 3102في برنامج التكوين اإلقامي بالخارج بعنوان سنة 

 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
المتضػػمف إنشػػػاء شػػيادة الػػدكتوراه فػػي العمػػػـو  ،0790أكتػػوبر  0المػػػؤرخ فػػي  311-90بمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 الطبية،
، 3112سػػػػػػبتمبر  00الموافػػػػػػق  0030ردب  00المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  217-12بمقتضػػػػػػى المرسػػػػػػـو الرئاسػػػػػػي رقػػػػػػـ  -

 يرىما،المتضمف تنظيـ التكويف وتحسيف المستوى بالخارج وتسي
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 0778أوت  09الموافػػػق  0007ربيػػػع الثػػػاني  30المػػػؤرخ فػػػي  300-78مقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ ب -

 المتعمق بالتكويف في الدكتوراه، وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ،
ضػتمف ، الم3118أوت  07الموافق  0037شعباف  09المؤرخ في  300-18بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
 

 يقـــــــــرر
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  الفصل األول :
 أحكام عامة

 

 00الموافق  0030رجب  00المؤرخ في  217-12مف المرسـو الرئاسي رقـ  00: تطبيقا لممادة المادة األولى
رار إلػػى تحديػػد معػػايير اإلنتقػػاء لمقبػػوؿ فػػي برنػػامج المػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػ، 3112سػػبتمبر 

 .3102 التكويف اإلقامي بالخارج بعنواف سنة
 ما يمي : 3102: يشمل برنامد التكويف اإلقامي بالخارج بعنواف سنة 3المـادة 

يف تكػػػويف مػػػا بعػػػد التػػػدرج لمطمبػػػة واألسػػػاتذة  البػػػاحثيف واألسػػػاتذة البػػػاحثيف اإلستشػػػفائييف الجػػػامعييف والبػػػاحث -
 الدائميف، الذيف يحضروف أطروحة الدكتوراه.

 التكويف التخصصي في العمـو الطبية، -

 التكويف التخصصي الميني لمعماؿ اإلدارييف والتقنييف، -

 تحدد الفروع والتخصصات الواردة في ىذا البرنامج وفقا لإلجراءات التنظيمية السارية المفعوؿ.

المؤرخ  217-12مف المرسـو الرئاسي رقـ  02و  03و  00المواد  : عالوة عمى الشروط المذكورة في2المـادة 
المػذكور أعػاله، يجػب عمػى المرشػحيف لمتكػويف اإلقػامي بالخػارج أف يكونػوا  3112سبتمبر  00في 

 حائزيف عمى الشيادات المطموبة:
 شيادة الباكالوريا أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا، -

 الشيادات الجامعية، -
 

  :الفصل الثاني 
 فئة األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين اإلستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين

 

 00المػػؤرخ فػػي  217-12مػػف المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  03: عػػالوة عمػػى الشػػروط المػػذكورة فػػي المػػادة 0 المــادة
واألسػاتذة المػذكور أعػاله، يػتـ إنتقػاء األسػاتذة البػاحثيف ، 3112سػبتمبر  00الموافػق  0030رجب 

الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف والباحثيف الدائميف، المرشحيف لمتكويف اإلقامي في الخػارج، والػذيف 
يحضػػروف أطروحػػة الػػدكتوراه، مػػف طػػرؼ المجػػالس العمميػػة لممؤسسػػة المسػػتخدمة ومػػف طػػرؼ المجػػاف 

ارج الجامعػة، مػف بػيف المختصة التي تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات والمجنػة التقنيػة لممػدارس خػ
 المرشحيف الذيف يتوفر فييـ الشروط التالية :

 تقديـ رسالة إستقباؿ صادرة عف ىيئة جامعية أو بحث بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية عالية، -

 اإلشراؼ الثنائي لألطروحة، -

موضػوع إثبات خطة عمل عمميػة مصػادؽ عمييػا مػف طػرؼ مػديري مخػابر جزائريػة وأجنبيػة، مػع تحديػد  -
 البحث ومدى تقدـ البحث، واألىداؼ المنتظرة مف التكويف.

 0030رجػػػب  00المػػػؤرخ فػػػي  217-12: عػػػالوة عمػػػى الشػػػروط المػػػذكورة فػػػي المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ 0المـــادة 
، المػػذكور أعػػاله، يػػتـ إنتقػػاء المرشػػحيف لمتخصػػص فػػي العمػػـو الطبيػػة، 3112سػػبتمبر  00الموافػػق 

مػػػف بػػػيف األسػػػاتذة المسػػػاعديف اإلستشػػػفائييف الجػػػامعييف المسػػػجميف ( أشػػػير، 10لمػػػدة تفػػػوؽ سػػػتة )
 إلعداد شيادة الدكتوراه في العمـو الطبية.

يػػتـ إنتقػػاء المرشػػحيف مػػف طػػرؼ المجػػالس العمميػػة لممؤسسػػة األصػػمية، مػػف بػػيف الػػذيف تتػػوفر فػػييـ 
 الشروط التالية:

 ات قدرات عممية وتكنولوجية عالية،تقديـ رسالة إستقباؿ صادرة عف ىيئة جامعية أو بحث بالخارج ذ -

إثبػػات خطػػة عمػػل عمميػػة مصػػادؽ عمييػػا مػػف طػػرؼ مػػديري مخػػابر جزائريػػة وأجنبيػػة، مػػع تحديػػد األىػػداؼ  -
 المنتظرة مف التكويف.
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: الجياز المقنف لمتكويف اإلقامي بالخارج يخص جميع برامج المنح : البرامج الوطنية ومػا بػيف الحكومػات 0 المادة
 لصادرة عف المؤسسات أو الييئات األجنبية المعترؼ بيا.وكذا العروض ا

 

  الفصل الثالث:
 فئة الطمبة

 

رجب  00المؤرخ في  217-12مف المرسـو الرئاسي رقـ  00: عالوة عمى الشروط المذكورة في المادة 9 المادة
يف المػػػذكور أعػػػاله، يجػػػب أف تتػػػوفر فػػػي الطمبػػػة المرشػػػحيف لمتكػػػو  3112سػػػبتمبر  00الموافػػػق  0030

 اإلقامي بالخارج الشروط التالية:
( األوائل حسب المعدالت العامػة المحصػل عمييػا دوف دورة 12أف يكوف المرشح مف بيف الثالثة ) -

 اإلستدراؾ مف الدفعة المطابقة لمفرع أو التخصص المعتمد عمى المستوى الجيوي.

لػػى مؤسسػػة جامعيػػة وفػػي حالػػة مػػا إذا إسػػتفاد الطالػػب المرشػػح مػػف تحويػػل مػػف مؤسسػػة جامعيػػة إ
أخرى خالؿ مسار الدراسة الجامعية، تؤخذ بعيف اإلعتبار النقاط التي تحصل عمييػا فػي المؤسسػة 

 األصمية.
 :  20/03/3102أف ال يتعدى سف المرشح بتاريخ  -

 سنة لمحائزيف عمى شيادة الميسانس، 32 -

ي، شػػػيادة ، شػػػيادة مينػػػدس دولػػػة، مينػػػدس معمػػػار 3سػػػنة لمحػػػائزيف عمػػػى شػػػيادة الماسػػػتر  30 -
 دكتوراه في العمـو البيطرية، جراحة ألسناف، شيادة صيدلي،

 سنة لمحائزيف عمى شيادة دكتوراه في الطب، 39 -
 : يخضع المرشحوف المنتقوف لمسابقة كتابية تحدد كيفيات تنظيميا الحقا.8 المادة

 

 الفصل الرابع:
 فئة الموظفين

 

رجب  00المؤرخ في  217-12مف المرسـو الرئاسي رقـ  02 : عالوة عمى الشروط المذكورة في المادة7 المادة
المػػػذكور أعػػػاله، يػػػتـ إنتقػػػاء المػػػوظفيف التػػػابعيف لألسػػػالؾ اإلداريػػػة  3112سػػػبتمبر  00الموافػػػق  0030

والتقنية المرشحيف لمتكويف اإلقامي بالخارج مف طرؼ الييئات المسػتخدمة بعػد إستشػارة المجػالس العمميػة 
 نتقاء، مف بيف المرشحيف الذيف تتوفر فييـ الشروط التالية:أو المجاف الوزارية لإل

أف يكػػوف المرشػػح حػػائزا عمػػى شػػيادة التػػدرج الجامعيػػة فػػي المػػدى الطويػػل أو شػػيادة جامعيػػة فػػي الطػػور  -
 األوؿ أو الثاني أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا،

 ذات مراجع معترؼ بيا، تقديـ رسالة إستقباؿ أصمية صادرة عف مؤسسة جامعية أو بحث بالخارج -

تقديـ رسالة تحفيز مبينة لموضػوع مشػروع التػربص مؤشػر عمييػا مػف طػرؼ رئػيس المؤسسػة أو السػمطة  -
 التدرجية المؤىمة،

تقديـ عرض، مؤشر عميو مف طرؼ الييئة المسػتخدمة، يثبػت بػأف التكػويف المسػطر لػو عالقػة بمنصػب  -
تحديػػػد التػػػأثير النػػػاتج مػػػف ىػػػذا التكػػػويف عمػػػى سػػػير العمػػػل الحػػػالي أو المسػػػتقبمي عنػػػد إنتيػػػاء التكػػػويف و 

 المؤسسة أو الييئة.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.01 المادة
 3102في جان 8حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 رشيد حراوبيةاألستاذ                                                                                                             
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 جانفي 01مؤرخ في  19رقم  قرار
 المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية بجامعة وىران

 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780 أوت 38 الموافػػػػػق 0010 ذي القعػػػػػدة 30 المػػػػػؤرخ فػػػػػي 300-80بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 و المتمـ،المتضمف إنشاء جامعة وىراف، المعدؿ 
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 00امعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الج
 .3103جواف  07بناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العموـ اإلجتماعية بتاريخ  -

 

   يقـــــــــرر 
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 يالمػػؤرخ فػػ 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  00: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعػػدؿ والمػػتمـ والمػػذكور أعػػاله ، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػق 0030

 القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلجتماعية بجامعة وىراف.
جامعة وىػراف بالجػدوؿ الممحػق : تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلجتماعية ب3المـادة 

 بيذا القرار.
: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة وىراف، كل فيمػا يخصػو بتنفيػذ ىػذا 2 المـادة

     القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102جانفي  01حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            

 المجمس العمميملحق بالقرار يتضمن أعضاء 

 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلجتماعية - غياث بوفمجة -
 عميدة كمية العمـو اإلجتماعية - دمحم مزياف -
 نائب العميد مكمف بالبيداغوجية اديمنير بي -
 نائب العميد لما بعد التدرج حسيف فسياف -
 رئيس قسـ عمـ اإلجتماع زيف الديف زمور -
 رئيس قسـ عمـ عمـ النفس وعمـو التربية مميكة محرزي  -

 رئيس قسـ عمـ الديمغرافيا عبد الكريـ فضيل
 رئيس قسـ عمـ الفمسفة بف عمر سواريب -
 س المجنة العممية لقسـ الديمغرافيارئي الطيب الوادي -
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة دراس شيرزاد -
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية عبادة عبد العزيز -
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع عدة بوجالؿ عبد المالؾ -
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 ممثل األساتذة لقسـ الفمسفة بف شرقي بف مزياف -
 ممثل األساتذة لقسـ الفمسفة تار برياحمخ -
 ممثل األساتذة لقسـ عمـ اإلجتماع سالؾ بونوة  -
 ممثل األساتذة لقسـ عمـ اإلجتماع الحاج مراد -
 ممثل األساتذة لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية أحمد ىشامي -
 ممثل األساتذة لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية مقدـ سييل -
 تذة لقسـ الديمغرافياممثل األسا ىاشـ آماؿ -
 مدير مخبر عبد الالوي عبد هللا -
 مديرة مخبر رشيدة دمحم رياحي -
 مدير مخبر أحمد معروؼ -
 مدير مخبر بوحفص مباركي -
 ممثل األساتذة المساعديف بالكمية منصوري لخضر -
 ممثل مخابر قسـ الفنوف الدرامية دراس الماء عيسى -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقائمة اإلسمية ألعضاءيحدد ا 3102 جانفي 01مؤرخ في  18رقم  قرار

 المجنة العممية لقسم الفمسفة لكمية العموم اإلجتماعية بجامعة وىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780 أوت 38 الموافػػػػػق 0010 ذي القعػػػػػدة 30 المػػػػػؤرخ فػػػػػي 300-80يػػػػػذي رقػػػػػـ بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنف -

 المتضمف إنشاء جامعة وىراف، المعدؿ والمتمـ،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12رسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بمقتضػػػى الم -

 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
 .3103أفريل  17بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الفمسفة بتاريخ  -

 

   ـرريقــــــــ 
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعػػدؿ والمػػتمـ والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػق 0030

 ماعية بجامعة وىراف.القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة لكمية العموـ اإلجت
تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ الفمسػػفة لكميػػة العمػػوـ اإلجتماعيػػة بجامعػػة وىػػراف  :3المـــادة 

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعة وىراف، كل فيما يخصػو بتنفيػذ ىػذا :2المـادة 

     القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102جانفي  01حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ملحق بالقرار يتضمن أعضاء اللجنة العلمية
 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة  - دراس شيرزاد -
 رئيس القسـ - سواريت بف عمر -
 أستاذ التعميـ العالي بف مزياف بف شرقي -
 أستاذ التعميـ العالي مالح أحمد -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " برياح مختار -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " لحكيـصايـ عبد ا -

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بوشيبة دمحم
 أستاذة مساعدة قسـ " أ " بمحماـ نجاة -
 أستاذة مساعدة قسـ " أ " صاري رشيدة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 جانفي 01مؤرخ في  17رقم  قرار

 ة وىرانالمجنة العممية لقسم عمم اإلجتماع لكمية العموم اإلجتماعية بجامع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780 أوت 38 الموافػػػػػق 0010 ذي القعػػػػػدة 30 المػػػػػؤرخ فػػػػػي 300-80بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 امعة وىراف، المعدؿ و المتمـ،المتضمف إنشاء ج
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
 .3103مارس  00بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع بتاريخ  -

 

   يقـــــــــرر 
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعدؿ و المتمـ و المذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0030

 القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع لكمية العموـ اإلجتماعية بجامعة وىراف.
العممية لقسـ عمـ اإلجتماع لكمية العموـ اإلجتماعية بجامعة وىراف : تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3المـادة 

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة وىراف، كل فيمػا يخصػو بتنفيػذ ىػذا 2المـادة 

 عممي.القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث ال
 

 3102جانفي  01حرر بالجزائر في                                                                                                  
 حث العمميوزير التعميم العالي والب                                                                                                  

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ملحق بالقرار يتضمن أعضاء اللجنة العلمية
 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع  - عدة بوجالؿ عبد المالؾ -
 رئيس القسـ - نجاح مبارؾ -
 أستاذ التعميـ العالي سالؾ بونوة -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " زمور زيف الديف -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " موالي الحاج مراد -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " منصر محند أمقراف -

 ذ محاضر قسـ " ب "أستا بوزيدي اليواري 
 أستاذة مساعدة قسـ " أ " براني كمثـو -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102 جانفي 01مؤرخ في  01رقم  قرار
 لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا لكمية العموم اإلجتماعية بجامعة وىران 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03سـو الرئاسي رقـ بمقتضى المر  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780 أوت 38 الموافػػػػػق 0010 ذي القعػػػػػدة 30 المػػػػػؤرخ فػػػػػي 300-80بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة وىراف، المعدؿ والمتمـ،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 08عدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الم
 .3103مارس  00بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا بتاريخ  -

   يقـــــــــرر 
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعدؿ و المتمـ و المذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 موافقال 0030

القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػـ الػػنفس وعمػػـو التربيػػة واألرطفونيػػا لكميػػة العمػػـو 
 اإلجتماعية بجامعة وىراف.

مـ النفس و عمـو التربية و األرطفونيػا لكميػة العمػـو : تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ع3المـادة 
 اإلجتماعية بجامعة وىراف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة وىراف، كل فيمػا يخصػو بتنفيػذ ىػذا 2المـادة 
     ي والبحث العممي.القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العال

 3102جانفي  01حرر بالجزائر في                                                                                                  
 يم العالي والبحث العمميوزير التعم                                                                                                  

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



    3102-الثالثي األول                                                          النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             26

 

 ملحق بالقرار يتضمن أعضاء اللجنة العلمية
 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس و عمـو التربية و األرطفونيا  - عبادة عبد العزيز -
 رئيسة القسـ - مميكة محرزي  -
 أستاذ التعميـ العالي ميموني بدرة -
 أستاذ التعميـ العالي معروؼ أحمد -
 أستاذ التعميـ العالي يوب نادية -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " ىاشمي أحمد -

 محاضر قسـ " أ " أستاذ سييل مقدـ
 أستاذة مساعدة قسـ " أ " طالب سوسف -
 أستاذة مساعدة قسـ " أ " طباس نسيمة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 جانفي 01مؤرخ في  00رقم  قرار

 المجنة العممية لقسم الديمغرافيا لكمية العموم اإلجتماعية بجامعة وىران
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03تضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمق -
 تعييف أعضاء الحكومة،

، 0780 أوت 38 الموافػػػػػق 0010 ذي القعػػػػػدة 30 المػػػػػؤرخ فػػػػػي 300-80بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة وىراف، المعدؿ و المتمـ،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70ذي رقـ بمقتضى المرسوـ التنفي -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 08وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا 

 .3103فيفري  37بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الديمغرافيا بتاريخ  -
   يقـــــــــرر 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعدؿ و المػتمـ و المػذكور أعػاله ، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد ، 3112 تأو  32 الموافق 0030

 القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الديمغرافيا لكمية العموـ اإلجتماعية بجامعة وىراف.
بجامعػة وىػػراف : تحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ الػديمغرافيا لكميػة العمػوـ اإلجتماعيػة 2 المــادة

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة وىراف، كل فيمػا يخصػو بتنفيػذ ىػذا  :2المـادة 

     القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102جانفي  01حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ملحق بالقرار يتضمن أعضاء اللجنة العلمية
 

 الصفة اإلسم والمقب
 قسـ الديمغرافيارئيس المجنة العممية ل - داودي نور الديف -
 رئيس القسـ - فضيل عبد الكريـ -
 أستاذ التعميـ العالي دليندا عيسى -
 أستاذ التعميـ العالي صالحي دمحم -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " الوادي الطيب -
 أستاذ محاضر قسـ "ب " صحراوي طاىر -
 أستاذ محاضر قسـ " ب" ىاشـ آماؿ -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بف وزاني دمحم -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 جانفي 00مؤرخ في  03رقم  قرار

 المجمس العممي لممدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات بتممسان
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،

، الذي 0770أوت  39الموافق  0000ربيع األوؿ  07المؤرخ في  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

، والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية 3117أوت  01المؤرخ في  300-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ف،لمعموـ و التقنيات بتممسا

، 3110ديسمبر  37الموافق  0030ذي القعدة  39المؤرخ في  011-10بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، و السيما الفصل الثاني منو،

نوفمبر  38مساف بتاريخ بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لممدرسة التحضيرية لمعموـ والتقنيات بتم -
3103. 

   يقـــــــــرر 
ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػي  011-10: تطبيقػػا ألحكػػاـ الفصػػل الثػػػاني مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ المــادة األولــى

الػػذي يحػػدد ميػػاـ المدرسػػة خػػارج الجامعػػة والقواعػػد الخاصػػة ، 3110ديسػػمبر  37الموافػػق  0030
، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء بتنظيميػػػا و سػػػيرىا، و المػػػذكور أعػػػاله 

 المجمس العممي لممدرسة التحضيرية لمعمـو والتقنيات بتممساف.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لممدرسػة التحضػيرية لمعمػـو والتقنيػات بتممسػاف بالجػدوؿ : 3المـادة 

 الممحق بيذا القرار.
ـــادة  لدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير المدرسػػة التحضػػيرية لمعمػػـو والتقنيػػات تكمػػف مػػديرة ا: 2الم

 بتممساف، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 3102جانفي  00حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ملحق بالقرار يتضمن أعضاء المجلس العلمي
 الصفة اإلسم والمقب

 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي سماعيف خالدي
 بالدراسات في التدرج مدير مساعد مكمف خفيف سيدي دمحم

 مدير مساعد مكمف بالتكويف المتواصل والعالقات تشعمي أنيس
 رئيس قسـ التكنولوجيا حجوي فتحي
 رئيسة قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي مرزاقي نعيمة

 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية بمحسيف فايزة )ز( ميميوني
 رئيس قسـ الفيزياء والكيمياء حبشي دمحم
 قسـ التكنولوجيا رحو دمحم

 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء مراد لطفي
 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ التكنولوجيا تنوقة لحسف

 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ الفيزياء والكيمياء بف أحمد نادية
 قسـ " ب " ممثل عف األساتذة المحاضريف بف عالؿ رفيق

 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " مميكي فؤاد
 ممثمة عف جامعة أبو بكر بمقايد تممساف مختاري مميكة
 ممثمة عف جامعة سعيدة العسري بومديف

 مسؤوؿ المكتبة خواني ماما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضاء المجنةيحدد القائمة اإلسمية أل 3102 جانفي 00مؤرخ في  02رقم  قرار
 الفيزياء والكيمياء بالمدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات بتممسانالعممية لقسم 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الذي 0770أوت  39الموافق  0000ربيع األوؿ  07المؤرخ في  301-70يذي رقـ بمقتضى المرسوـ التنف -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3110ديسمبر  37الموافق  0030ذي القعدة  39المؤرخ في  011-10بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 23ظيميا وسيرىا، والسيما المادة يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتن
، والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية 3117أوت  01المؤرخ في  300-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمعموـ والتقنيات بتممساف،
 .3103ديسمبر  8بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء بتاريخ  -

   يقـــــــــرر 
 0030ذي القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقػـ  23: تطبيقا ألحكاـ المادة ادة األولىالم

الػذي يحػػدد ميػاـ المدرسػة خػارج الجامعػػة والقواعػد الخاصػة بتنظيميػػا ، 3110ديسػمبر  37الموافػق 
مجنػػة العمميػػة وسػػيرىا، و المػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء ال

 لقسـ الفيزياء و الكيمياء بالمدرسة التحضيرية لمعمـو والتقنيات بتممساف.
ـــادة  : تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ الفيزيػػاء والكيميػػاء بالمدرسػػة المدرسػػة التحضػػيرية 3الم

 لمعمـو و التقنيات بتممساف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث التكػػويني ومػػدير المدرسػػة التحضػػيرية لمعمػػـو و التقنيػػات تكمػػ :2المـــادة 

 بتممساف، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي.
 3102جانفي  00حرر بالجزائر في                                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ملحق بالقرار يتضمن أعضاء اللجنة العلمية
 

 الصفة اإلسم والمقب
 يمياءرئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء و الك  - مراد لطفي  -
 رئيس القسـ - حبشي دمحم -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بف أحمد نادية -
 أستاذ محاضر قسـ " ب " بف عالؿ رفيق -
 أستاذ محاضر قسـ " ب " شموري حفيظة -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " غمري أمينة -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " أوعرب شوقي -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " عمي دحماف توفيق -
 أستاذ مساعد قسـ " ب " فراجي جميمة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3117ديسمبر  00المؤرخ في  202يعدل القرار رقم  3102 جانفي 00مؤرخ في  00رقم  قرار

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تطوير الطاقات المتجددة، المعدل والمتمم
 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا

، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،

، المتضػػمف 0788مػػارس  33الموافػػق  0018شػػعباف  0المػػؤرخ فػػي  01-88بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 منو، 0 سيما المادة إنشاء مركز تطوير الطاقات المتجددة، المعدؿ والمتمـ، ال

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 

، 3100نػػػوفمبر  30الموافػػػق  0023ذي الحجػػػة  38المػػػؤرخ فػػػي  270-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
كيفيػػات القػػانوف األساسػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي والتكنولػػوجي، ال سػػيما الػػذي يحػػدد 

 منو، 02المادة 
، الػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة مركػز 3117ديسػمبر  00المؤرخ فػي  202بناء القرار رقـ  -

 تطوير الطاقات المتجددة، المعدؿ والمتمـ،
 يقـــــــــرر

 

المػتمـ والمػذكور أعػاله ، 3117ديسػمبر  00المػؤرخ فػي  202تعػدؿ المػادة األولػى مػف القػرار رقػـ  ادة األولى:الم
 كما يأتي:

ذي الحجػػػة  38المػػػؤرخ فػػػي  270-00مػػف المرسػػػـو التنفيػػػذي  02تطبيقػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة "المـــادة األولـــى: 
سػػػمية ألعضػػػاء و المػػػذكور أعػػػاله، تحػػػدد القائمػػػة اإل 3100نػػػوفمبر  30الموافػػػق  0023

 مجمس إدارة مركز تطوير الطاقات المتجددة، كما يأتي :
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة

 السيد صحراوي الطاىر، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -

 السيد مسعودي عبد هللا، ممثال عف الوزير المكمف بالمالية، -

 لمكمف بالدفاع الوطني،السيد بف سالـ مرواف، ممثال عف الوزير ا -
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 السيد بوزيد شيرزاد، ممثمة عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ، -

 السيد صغيري إبراىيـ، ممثال عف الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة، -

 السيدة حمانة مميكة فضيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية". -

 ............والباقي بدوف تغيير........................."." .............
: يكمف السيد األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحػث العممػي بتطبيػق ىػذا القػرار الػذي ينشػر فػي النشػرة 3 المـادة

 الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102جانفي  00حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3117نوفمبر  08المؤرخ في  373يعدل القرار رقم  3102 جانفي 00مؤرخ في  00رقم  قرار

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني
 نسان اإلجتماعي والثقافي، المعدل والمتممفي عمم اإل 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،

، 0770مػػػػاي  32فػػػػق الموا 0003ذي القعػػػػدة  31المػػػػؤرخ فػػػػي  300-73بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
المتضػػمف إنشػػاء مركػػز البحػػث العممػػي والتقنػػي فػػي عمػػـ اإلنسػػاف اإلجتمػػاعي والثقػػافي، المعػػدؿ والمػػتمـ، ال سػػيما 

 منو، 0المادة 
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 حث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب
، 3100نػػػوفمبر  30الموافػػػق  0023ذي الحجػػػة  38المػػػؤرخ فػػػي  270-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

الػػذي يحػػدد كيفيػػات القػػانوف األساسػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي والتكنولػػوجي، ال سػػيما 
 منو، 02المادة 

الػػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة مركػػز  ،3117نػوفمبر  08المػؤرخ فػي  373بنػاء القػرار رقػـ  -
 البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي، المعدؿ والمتمـ،

 يقـــــــــرر
 

المػتمـ والمػػذكور أعػػاله ، 3117نػػوفمبر  08المػؤرخ فػػي  373تعػدؿ المػػادة األولػػى مػف القػػرار رقػػـ  المــادة األولــى:
 كما يأتي :

ذي الحجػػػة  38المػػػؤرخ فػػػي  270-00مػػف المرسػػػـو التنفيػػػذي  02: تطبيقػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة األولـــى"المـــادة 
والمػذكور أعػاله، تحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس   3100نوفمبر  30الموافق  0023

 إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي، كما يأتي :
 :ات الدولةبالنسبة لممثمي مؤسس

 السيد جكوف عبد الحميد، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -

 السيد مراح محمود، ممثال عف الوزير المكمف بالمالية، -

 السيدة قالز ويزة ، ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالثقافة، -

 السيد قباؿ عبد هللا، ممثال عف الوزير المكمف بالتربية الوطنية، -
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صالح المستشفيات،السيد عا -  بد دمحم، ممثال عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 السيد سيودة عبد الخالق، ممثال عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، -

 السيد بف ديب دمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي، -

 المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف".السيد ريابي زكي زىير، ممثال عف الوزير  -

 " ........................ والباقي بدوف تغيير..............................".
: يكمف السيد األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق ىذا القرار الػذي ينشػر فػي النشػرة 3  المـادة

 العممي.الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث 
 3102جانفي  00حرر بالجزائر في                                                                                                  

 بحث العمميوزير التعميم العالي وال                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3117أكتوبر  30المؤرخ في  393يعدل القرار رقم  3102جانفي  00مؤرخ في  09رقم  قرار

 ية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلعالم العمم والتقني، المتممالذي يحدد القائمة اإلسم
  إن وزير التعميم العالي والبحث العممي، 
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780مػػارس  00الموافػػق  0010جمػػادى الثانيػػة  30فػػي المػػؤرخ  00-80بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المتضمف إنشاء مركز البحث في اإلعالـ العممي و التقني، المعدؿ و المتمـ،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3100نػػػوفمبر  30الموافػػػق  0023ذي الحجػػػة  38المػػػؤرخ فػػػي  270-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

الػػذي يحػػدد كيفيػػات القػػانوف األساسػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي و التكنولػػوجي، ال سػػيما 
 منو، 02المادة 

القائمػػة اإلسػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة مركػػز  ، الػذي يحػػدد3117أكتػػوبر  30المػؤرخ فػػي  393بنػاء القػػرار رقػػـ  -
 البحث في اإلعالـ العممي والتقني، المتمـ،

 يقـــــــــرر
 

المػتمـ و المػذكور أعػاله ، 3117أكتػوبر  30المػؤرخ فػي  393تعدؿ المادة األولػى مػف القػرار رقػـ  المادة األولى:
 كما يأتي :

ذي الحجػة  38المػؤرخ فػي  270-00ـو التنفيػذي مػف المرسػ 02: تطبيقػا ألحكػاـ المػادة "المادة األولـى
و المذكور أعاله، تحدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس  3100نوفمبر  30الموافق  0023

 إدارة مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، كما يأتي :
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة

 حث العممي، رئيسا،السيد لوني عبد الحميد، ممثل وزير التعميـ العالي والب -

 السيد بوعالي عمار، ممثال عف الوزير المكمف بالمالية، -

 السيد بف كيرات عمي، ممثال عف الوزير المكمف بالدفاع الوطني، -

 السيد بف زوليخة أحمد، ممثال عف لوزير المكمف باإلتصاؿ، -

 واإلتصاؿ".السيدة براىيمي زىية، ممثمة عف الوزير المكمف بالبريد و تكنولوجيات اإلعالـ  -
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 ..............................".والباقي بدون تغيير" ........................        
: يكمف السيد األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحػث العممػي بتطبيػق ىػذا القػرار الػذي ينشػر فػي النشػرة 3 المـادة

 الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102جانفي  00حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3101جانفي  2المؤرخ في  0يعدل القرار رقم  3102جانفي  31مؤرخ في  07رقم  قرار

 3ات لدى جامعة الجزائرالمتضمن إنشاء األقسام المكونة  لكمية اآلداب والمغ
 

  إن وزير التعميم العالي والبحث العممي، 
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 20الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
 ،3117أكتػػػػوبر  33الموافػػػػق  0021ذي القعػػػػدة  2المػػػػؤرخ فػػػػي  201-17تنفيػػػػذي رقػػػػـ بمقتضػػػػى المرسػػػػـو ال -

 المتضمف إنشاء جامعة بوزريعة،
، المتضمف 3101جويمية  00الموافق  0020شعباف  3المؤرخ في  080-01بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تغيير تسمية جامعة بوزريعة،
 -، المتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة اآلداب والمغػػات3101جػػانفي  2المػػؤرخ فػػي  0بمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 ، 3جامعة الجزائر 
 يقـــــــــرر

 

 و المذكور أعاله كما ياتي :، 3101جانفي  2المؤرخ في  0مف القرار رقـ  3تعدؿ المادة  المادة األولى:
 تالية:األقساـ ال  -3جامعة الجزائر  –: تنشأ لدى كمية اآلداب والمغات  3" المادة 

 قسـ المغة العربية وآدابيا، -
 قسـ المغة اإلنجميزية، -
 قسـ المغة الفرنسية، -
 قسـ المغات األلمانية واإلسبانية واإليطالية، -
 قسـ المغات الشرقية والسالفية، -
 قسـ التعميـ المكثف لمغات، -
 قسـ عمـو المساف." -

بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي : تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما 3المـادة 
، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية 2مرحمة التدرج ومدير جامعة الجزائر 

 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102جانفي  31حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ
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 3103ديسمبر  02المؤرخ في  009يعدل القرار رقم  3102جانفي  31مؤرخ في  31رقم  قرار
 2المتضمن إنشاء األقسام المكونة  لمعيد تسيير التقنيات الحضرية لدى جامعة قسنطينة 

 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
المتضػػمف  ،3103جػػواف  0ق الموافػػ 0022رجػػب  00المػػؤرخ فػػي  302-03بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ،2إنشاء جامعة قسنطينة 
، المتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لمعيػػػد تسػػػيير 3103ديسػػػمبر  02المػػػؤرخ فػػػي  009بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 ، 2التقنيات الحضرية لدى جامعة قسنطينة
 يقـــــــــرر

 

 والمذكور أعاله كما ياتي :، 3103ديسمبر  02المؤرخ في  009مف القرار رقـ  3: تعدؿ المادة المادة األولى
 األقساـ التالية :  -2جامعة قسنطينة  –: تنشأ لدى معيد تسيير التقنيات الحضرية 3" المادة 

 قسـ تسيير المدف والتعمير، -
 قسـ التقنيات الحضرية والبيئة." -

السػادة مػدير التكػويف العػالي فػي : تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف و 3المـادة 
، كػػػل فيمػػػا يخصػػػو، بتنفيػػػذ ىػػػذا القػػػرار الػػػذي ينشػػػر فػػػي النشػػػرة 2مرحمػػػة التػػػدرج ومػػػدير جامعػػػة قسػػػنطينة 
 الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102جانفي  31رر بالجزائر في ح                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102جانفي  31مؤرخ في  30رقم  قرار
 لمعيد العموم والتكنولوجيا  لدى المركز الجامعي بتامنغست 

 

  إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 3103سػػػبتمبر   0الموافػػػق  0022شػػػواؿ  09المػػػؤرخ فػػػي  230-03بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

المحػػػدد  ،3110أوت  00موافػػػق ال 0030رجػػػب  00المػػػؤرخ فػػػي  377-10بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 21لمياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ال سيما المادة 

المتضػػمف ، 3110 أوت 00 الموافػػق 0030 رجػػب 00 المػػؤرخ فػػي 210-10بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 إنشاء مركز جامعي بتامنغست، المعدؿ والمتمـ،
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 يقـــــــــرر
 

 0030رجػػب  00المػػؤرخ فػػي  377-10مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  21: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة ىالمــادة األولــ
، و المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيػد 3110أوت  00الموافق 

 العمـو والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بتامنغست.
 وجيا لدى المركز الجامعي بتامنغست األقساـ التالية :تنشأ لدى معيد العمـو و التكنول :3"المادة 

 قسـ الجيولوجيا، -
 قسـ عمو المادة، -
 قسـ العمـو والتكنولوجيا، -
 قسـ البيولوجيا." -

تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث التكػويني والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  :3المـادة 
ر المركػػز الجػػامعي بتامنغسػػت، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي ينشػػر فػػي مرحمػػة التػػدرج ومػػدي

 النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102جانفي  31حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام  3102جانفي  31مؤرخ في  33رقم  قرار

 المكونة لمعيد اآلداب والمغات  لدى المركز الجامعي بتامنغست
 

       إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 3103سػػػبتمبر   0الموافػػػق  0022شػػػواؿ  09المػػػؤرخ فػػػي  230-03بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 يف أعضاء الحكومة،المتضمف تعي

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

المحػػػدد  ،3110أوت  00الموافػػػق  0030رجػػػب  00المػػػؤرخ فػػػي  377-10بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 21الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ال سيما المادة لمياـ المركز 

المتضػػمف ، 3110 أوت 00 الموافػػق 0030 رجػػب 00 المػػؤرخ فػػي 210-10بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 إنشاء مركز جامعي بتامنغست، المعدؿ و المتمـ،

 يقـــــــــرر
 

 0030رجػػب  00المػػؤرخ فػػي  377-10ـ التنفيػػذي رقػػـ مػػف المرسػػو  21: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المػػادة األولػػى 
، و المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيػد 3110أوت  00الموافق 

 اآلداب و المغات لدى المركز الجامعي بتامنغست.
 لية :تنشأ لدى معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بتامنغست األقساـ التا :3" المادة 

 قسـ المغة العربية و آدابيا، -
 قسـ اآلداب والمغات األجنبية." -
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: تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي 3المـادة 
نشػػر فػػي مرحمػػة التػػدرج ومػػدير المركػػز الجػػامعي بتامنغسػػت، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي ي

 النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102جانفي  31حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام  3102جانفي  31مؤرخ في  32رقم  قرار

 ونة لمعيد الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بتامنغستالمك
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

المحػػػدد  ،3110أوت  00الموافػػػق  0030رجػػػب  00المػػػؤرخ فػػػي  377-10بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 21لمياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ال سيما المادة 

المتضػػمف ، 3110 أوت 00 الموافػػق 0030 رجػػب 00 المػػؤرخ فػػي 210-10بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 إنشاء مركز جامعي بتامنغست، المعدؿ و المتمـ،

 يقـــــــــرر
 

 0030رجػػب  00المػػؤرخ فػػي  377-10مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  21: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
، و المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيػد 3110أوت  00الموافق 

 الحقوؽ والعموـ السياسية لدى المركز الجامعي بتامنغست.
 تنشأ لدى معيد الحقوؽ و العموـ السياسية لدى المركز الجامعي بتامنغست األقساـ التالية: : 3"المادة 

 قسـ الحقوؽ، -
 قسـ العمـو السياسية." -

تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث التكػويني والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي : 2مـادة ال
مرحمة التدرج و مػدير المركػز الجػامعي بتامنغسػت، كػل فيمػا يخصػو، بتنفيػذ ىػذا القػرار الػذي ينشػر فػي 

 النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102جانفي  20حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102جانفي  31مؤرخ في  24رقم  قرار
 لمعيد العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدى المركز الجامعي بتامنغست 

 

  ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

، المتضمف 3103سبتمبر   0الموافق  0022شواؿ  09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،
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، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

المحػػػدد  ،3110أوت  00الموافػػػق  0030رجػػػب  00المػػػؤرخ فػػػي  377-10تضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بمق -
 منو، 21لمياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ال سيما المادة 

المتضػػمف ، 3110 أوت 00 الموافػػق 0030 رجػػب 00 المػػؤرخ فػػي 210-10بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 امعي بتامنغست، المعدؿ والمتمـ،إنشاء مركز ج

 يقـــــــــرر
 

 0030رجػػب  00المػػؤرخ فػػي  377-10مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  21: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
، و المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيػد 3110أوت  00الموافق 

 دى المركز الجامعي بتامنغست.العمـو اإلنسانية و اإلجتماعية  ل
 : تنشأ لدى معيد العمـو اإلنسانية واإلجتماعية لدى المركز الجامعي بتامنغست األقساـ التالية:3"المادة 

 قسـ عمـ النفس وعمـو التربية والرطفونيا، -
 قسـ عمـ اإلجتماع والديمغرافيا، -
 قسـ العمـو اإلنسانية." -

مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث التكػويني والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي تكمف كل مف السيدة  :2المـادة 
مرحمػػة التػػدرج ومػػدير المركػػز الجػػامعي بتامنغسػػت، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي ينشػػر فػػي 

 النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102جانفي  20حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102جانفي  31مؤرخ في  25رقم  قرار

 لمعيد العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بتامنغست 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03مرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ال -
 تعييف أعضاء الحكومة،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 

المحػػػدد  ،3110أوت  00الموافػػػق  0030رجػػػب  00المػػػؤرخ فػػػي  377-10لتنفيػػػذي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػـو ا -
 منو، 21لمياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ال سيما المادة 

المتضػػمف ، 3110 أوت 00 الموافػػق 0030 رجػػب 00 المػػؤرخ فػػي 210-10بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 المعدؿ والمتمـ،إنشاء مركز جامعي بتامنغست، 

 يقـــــــــرر
 

 0030رجػػب  00المػػؤرخ فػػي  377-10مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  21: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
، والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لمعيػػد 3110أوت  00الموافػػق 

 مركز الجامعي بتامنغست.العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى ال
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: تنشػػأ لػػدى معيػػد العمػػـو اإلقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػـو التسػػيير لػػدى المركػػز الجػػامعي بتامنغسػػت األقسػػاـ 2المــادة 
 التالية:

 قسـ العمـو اإلقتصادية، -
 قسـ العمـو التجارية، -
 قسـ عمـز التسيير." -

لتػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد ا :3المـادة 
مرحمػػة التػػدرج ومػػدير المركػػز الجػػامعي بتامنغسػػت، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي ينشػػر فػػي 

 النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102جانفي  20حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3102 جانفي 33مؤرخ في  30رقم  قرار

 العممية لقسم اليندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات
           

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03اسي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
يتضمف إنشاء المدرسة الوطنية المتعددة  0700أوت  37المؤرخ في  300-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التقنيات،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 23يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، و السيما المادة 
المتضػمف ، 3118 جويميػة 00 الموافق 0037 رجب 00 المؤرخ في 301-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،
 .3103أفريل  03بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية بتاريخ  -

   يقـــــــــرر 
 

ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػي  011-10تطبيقػػا ألحكػػاـ الفصػػل الثػػػاني مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  المــادة األولــى:
الػػذي يحػػدد ميػػاـ المدرسػػة خػػارج الجامعػػة و القواعػػد الخاصػػة ، 3110ديسػػمبر  30الموافػػق  0030

حديػػػد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة بتنظيميػػػا وسػػػيرىا، والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى ت
 العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

تحػػدد القائمػػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػػة لقسػػـ اليندسػػة الميكانيكيػػػة بالمدرسػػة الوطنيػػة المتعػػػددة  :3المـــادة 
 التقنيات بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبػػحث والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة المتعػددة التقػػػػنيات، كػل  :2المـادة 
 فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102جانفي  33حرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية  - دريش رتيبة -
 رئيس القسـ - موحالبي فروجة -
 أستاذ التعميـ العالي ور شمس الديفشيط -
 أستاذ التعميـ العالي بف يوسف اليادي -
 أستاذ التعميـ العالي أحمد زايد تودرت -
 أستاذ التعميـ العالي سواحي فتيحة -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " ىدـو صميحة -
 أستاذ مساعد قسـ " ب " كياس فيروز -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجنةيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء ال 3102 جانفي 33مؤرخ في  39رقم  قرار

 العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات
           

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
يتضمف إنشاء المدرسة الوطنية المتعددة  0700أوت  37المؤرخ في  300-00تنفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

 التقنيات،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 23يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، والسيما المادة 
المتضػمف ، 3118 جويميػة 00 الموافق 0037 رجب 00 المؤرخ في 301-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،تحويل المدرسة العميا ل
 .3103أفريل  37بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بتاريخ  -

   يقـــــــــرر 
 

ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػي  011-10تطبيقػػا ألحكػػاـ الفصػػل الثػػػاني مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  المــادة األولــى:
الػػػذي يحػػػدد ميػػػاـ المدرسػػػة خػػػارج الجامعػػػة والقواعػػػد الخاصػػػة ، 3110ديسػػػمبر  30الموافػػػق  0030

بتنظيميػػا وسػػيرىا، والمػػذكور أعػػاله ، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة 
 العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

تحػػدد القائمػػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػػة لقسػػـ اليندسػػة الميكانيكيػػػة بالمدرسػػة الوطنيػػة المتعػػػددة  :3ة المـــاد
 التقنيات بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبػػحث والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة المتعػددة التقػػػػنيات، كػل  :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو 

 3102جانفي  33حرر بالجزائر في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ار يتضمن أعضاء المجنة العمميةممحق بالقر 
 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية سماعيمي أرزقي

 رئيس القسـ رشاؾ سعيد
 أستاذ التعميـ العالي العربي صالح

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بف كوساس بوزيد
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بميادؼ إيخمف
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بف برايكة دمحم

 أستاذ مساعد قسـ " أ " بمقاسمي ياسيف
 أستاذ مساعد قسـ " ب " قرقب إبراىيـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3102 جانفي 33مؤرخ في  38رقم  قرار

 العممية لقسم ىندسة التعدين بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
يتضمف إنشاء المدرسة الوطنية المتعددة  0700أوت  37المؤرخ في  300-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التقنيات،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07فػي  المؤرخ 301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 23سيما المادة يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، و ال
المتضػمف ، 3118 جويميػة 00 الموافق 0037 رجب 00 المؤرخ في 301-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،
 .3103أفريل  33تاريخ بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ ىندسة التعديف ب -

   يقـــــــــرر 
 

ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػي  011-10: تطبيقػػا ألحكػػاـ الفصػػل الثػػػاني مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ المــادة األولــى
الػذي يحػدد ميػاـ المدرسػة خػارج الجامعػة و القواعػد الخاصػة ، 3110ديسمبر  30الموافق  0030

ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة بتنظيميػػا وسػػيرىا، والمػػذكور أعػػاله ، ييػػدؼ 
 العممية لقسـ ىندسة التعديف بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العمميػة لقسػـ ىندسػة التعػديف بالمدرسػة الوطنيػة المتعػددة التقنيػات 3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبػػحث والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة المتعػددة التقػػػػنيات، كػل 2ة المـاد
 فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102جانفي  33حرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة التعديف  - صالحي السعيد -
 رئيس القسـ - شطروب دمحم -
 أستاذ التعميـ العالي مسراتي نذير -
 أستاذ التعميـ العالي ىالؿ فاتح -
 أستاذ التعميـ العالي لعريبي مرزاؽ -
 أستاذ التعميـ العالي بوعبد هللا مبروؾ -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " كسار عبد المجيد -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " دايـ هللا عبد الرحماف -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة  3102فيفري  2مؤرخ في  37رقم  قرار

 ة الوطنية العميا لمبيطرةاإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرس
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 01يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، وال سيما المادة 

المتضػمف ، 3118 جويميػة 00 الموافق 0037 رجب 00 المؤرخ في 300-18رقـ  بمقتضى المرسوـ التنفيذي -
 تحويل المدرسة الوطنية لمطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة،

 يقـــــــــرر
 0030ذي القعػدة  39المؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  01: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

، و المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد القائمػػػة اإلسػػػمية 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق 
 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية لمبيطرة.

 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية لمبيطرة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :3المـادة 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية :2المـادة 

 3102فيفري  2بالجزائر في  حرر   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــ 

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية لمبيطرة
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس سراي ربيعة
 المكمف بالماليةممثل الوزير  عضو بورـز فمة

 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو مزايب سامية
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو مراد بمحداد

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بف ساسي قدور
 سطة وترقية اإلستثمارممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتو  عضو محمبي ناصر

 ممثل الوزير بالفالحة والتنمية الريفية عضو أحمد شوقي الكريـ بوغالـ
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 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو  عضو بوشامة عبد العزيز
 والحياة ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة عضو شارؼ نور الديف

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية لكمية التكنولوجيا عضو بوكثير طارؽ 
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب عضو بوكرمة زيادي
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو عماري عمار
 يد اليندسة المعمارية و عمـو األرضممثل منتخب عف األساتذة لمع عضو لغوؽ الياشمي

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقة عضو بمخير نبيل
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو حمدوش دمحم

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو نجيـ شمس الديف
 رييف والتقنييف وعماؿ المصالحممثل منتخب عف الموظفيف اإلدا عضو القمي عمي

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو دوغاش عبد القادر
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو دراجة زكريا

 ممثل منتخب عف الطمبة عضو ونوغي ىاجر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تعيين  3102فيفري   2قرار مؤرخ في  21رقم  قرار
 أعضاء المجمس العممي لجامعة التكوين المتواصل

 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
، المتضػػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػػق 0022 شػواؿ 09المػؤرخ فػػي  230-03بمقتضػى المرسػػـو الرئاسػي رقػػـ 

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،0771مػػػػػاي  30الموافػػػػػق  0001ذي القعػػػػػدة  3المػػػػػؤرخ فػػػػػي  007-71بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 منو، 08واصل و تنظيميا و عمميا، ال سيما المادة المنتضمف إنشاء جامعة التكويف المت
، 0771مػػػػػاي   30 الموافػػػػػق 0001 ذي القعػػػػػدة  3المػػػػػؤرخ فػػػػػي  001-71بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ 

 المتضمف إنشاء مراكز التكويف المتواصل،
الذي  ،0770أوت  39الموافق  0000ربيع األوؿ  07المؤرخ في  301-70بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
 يقـــــــــرر 

 

 0001ذي القعػدة  3المػؤرخ فػي  007-71مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  08تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المادة األولى:
، والمػػػػػذكور أعػػػػػاله، تحػػػػػدد تشػػػػػكيمة المجمػػػػػس العممػػػػػي لجامعػػػػػة التكػػػػػويف 0771مػػػػػاي  30الموافػػػػػق 

 ما يأتي:المتواصل ك
 : السادة والسيدات 

 رئيسا مدير الجامعية لمنور عبد الجبار 
 عضوا مكمف بالدراسة والبيداغوجية ناصري عبد القادر

 عضوا نائب مدير الجامعة مكمف باإلتصاؿ والعالقات المشتركة بيف القطاعات بوكراع إبراىيـ
 عضوا  مدير مركز الجزائر شماؿ رضاضعة دمحم لميف

 عضوا مدير مركز الجزائر شرؽ  دمحمبولحباؿ 

 عضوا مدير مركز وىراف قنصاب الحاج دمحم

 عضوا مدير مركز قسنطينة شطايي الشريف

 عضوا مدير مركز عنابة شقرة عمي
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 عضوا مديرة مركز سطيف قطاؼ ليمى

 عضوا مدير مركز باتنة قريري سميماف

 عضوا مديرة مركز تيزي وزو بومديف زينة

 عضوا مدير مركز البميدة لسالـعزاري عبد ا

 عضوا مدير مركز الشمف عشيط ىني دمحم

 عضوا مدير مركز سيدي بمعباس دحماني بخراج

 عضوا مدير مركز تممساف مزياف عبد القادر

 عضوا مدير مركز سعيدة بوعزة أبو بكر الصديق

 عضوا مدير مركز األغواط جعمات الطاىر

ضواع مدير مركز ورقمة بوعناف رابح  

 عضوا مدير مركز أدرار حوتية دمحم

 عضوا مدير مركز تبسة صياد الصادؽ

 عضوا مدير مركز تيارت إسماعيل عطا هللا

 عضوا مدير مركز بشار حسني عبد حفيع

 عضوا مدير مركز بجاية بوحيرد عبد الناصر
 

 

 :ممثمي األساتذة الدائمين 

 عضوا أستاذ التعميـ العالي أونيس عبد المجيد

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "أ" معراؼ إسماعيل

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "أ" سفاج زيف الديف

 عضوا أستاذة محاضرة قسـ "أ"  عاللي حدة

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب" بمودنيف أحمد

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب" حود مويسة جماؿ

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب" دريس نبيل

 عضوا ضرة قسـ "ب"أستاذة محا حومر سمية

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب" طربيت سعيد

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب" قالتي عبد الكريـ

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب" عمي موسى رابح

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب"  لعاقل سياـ

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب"  دريش حممي
 

 

 :ممثمي األساتذة المشاركين 

 عضوا تاذ التعميـ العاليأس بف صالح بشير

 عضوا أستاذ التعميـ العالي حسني صفواف عصاـ

 عضوا  أستاذ محاضر قسـ "أ"  عيساني نور الديف

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "أ" رجراح دمحم

 عضوا  أستاذ محاضر قسـ "أ"  شنوفي نور الديف

 عضوا  أستاذ محاضر قسـ "أ"   شعالؿ أحمد 

 عضوا حاضر قسـ "أ"أستاذ م  عطاطفة بنعوة

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "أ" خموطي صحراوي 

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "أ" دحاف عز الديف
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المـادة 
 3102فيفري  12حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 ستاذ رشيد حراوبيةاأل                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3103فيفري  00المؤرخ في  09يعدل القرار رقم  3102فيفري   2مؤرخ في  20رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تممسان

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03قـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي ر  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
و المتضػػػمف  ،0787اوت  0الموافػػػق  0017ذي الحجػػػة  37رخ فػػػي المػػػؤ  028-87بمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -

 منو، 2إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 03ا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرى
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 3103فيفري  00المؤرخ في  09بمقتضى القرار رقـ  -

 تممساف.
 يقـــــــــرر

و ، والمػػذكور أعػػاله، كمػػا ىػػ3103فيفػػري  00المػػؤرخ فػػي  09يعػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار رقػػـ  المــادة األولــى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
 3102فيفري  12حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تممسان

 األعضاء المعينون: -0

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

 وزير المكمف بالماليةممثل ال عضو زبود دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف عضو حكـو بومديف
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو مسقـ نجادي 
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو مادوري لحسف

 العمومية ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة عضو طعاف دمحم لطفي
صالح المستشفيات  عضو خميل دمحم توفيق  ممثل الوزير المكمف بالصحة و السكاف وا 

 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ عضو ىمساس نور الديف
 ممثل الوزير المكمف التجارة  عضو ىميمي عمور
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو حكيـ ميمود

 ثل الوزير المكمف بالسكف و العمرافمم عضو عصنوني عمي جناح
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو دلة عدة

 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو فتحوحي دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة عضو يعمى مصطفى
 ممثل الوالي عضو أعمارة لخضر

 

 ......................................".والباقي بدون تغيير" ................................ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية  3102 فيفري  0مؤرخ في  32رقم  قرار
 ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بتيسمسيمت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09رخ في المؤ  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

، والمتضمف إحداث إنشاء مركز جامعي 3118جويمية  9 المؤرخ في 318-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 بتيسمسيمت،

المحدد  ،3110أوت  00الموافق  0030ذو الحجة  00المؤرخ في  377-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 31و  08لمياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ال سيما المادة 

 اء المجمس العممي لممركز الجامعي بتيسمسيمت،بناءا عمى محاضر إنتخاب أعض -
   يقـــــــــرر 

 

ذو الحجػػة  00المػػؤرخ فػػي  377-10مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  31و 08تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
الػػػذي يحػػػدد ميػػػاـ المركػػػز الجػػػامعي و القواعػػػد الخاصػػػة بتنظيمػػػو ، 3110أوت  00الموافػػػق  0030

عػػاله ، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي وسػػيره، و المػػذكور أ 
 لممركز الجامعي لتيسمسيمت.

تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لممركػػز الجػػامعي لتيسمسػػيمت بالجػػدوؿ الممحػػق بيػػذا  :3المـــادة 
 القرار.

التكػػويف ومػػدير لممركػػز الجػػامعي لتيسمسػػيمت، كػػل فيمػػا و  تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث: 2المـــادة 
 يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102فيفري  05حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 

 الصفة اإلسم والمقب
 مدير المركز، رئيس المجمي العممي لممركز بف جامعة الطيب

 مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مرسي رشيد
 مدير مساعد لمدراسات في التدرج و التكويف المتواصل والشيادات يف دمحمبمحس

 مدير مساعد لإلستشراؼ و التنمية ربحي أدمحم
 مدير معيد العمـو القانونية و اإلدارية روشو خالد
 مدير معيد اآلداب و المغات دردار بشير

 ـ التسييرمدير معيد العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمو  العقاب الجياللي

 مدير معيد العمـو و التكنولولجيا طراري الطيب

 مدير معيد العمـو وتقنيات النشاطات البدينية و الرياضية سدراتي الحبيب

 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا زبار جالؿ

 ممثل اآلساتذة المحاضريف لمعيد اآلداب والمغات عيساني أدمحم
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 مثل اآلساتذة المحاضريف لمعيد العمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةم واضح أحمد أميف

 ممثل األساتذة المحاضريف لمعيد العمـو والتكنولوجيا حداد بومديف
 ممثل األساتذة المحاضريف لمعيد العمـو والتكنولوجيا محرر عواد
 ممثل األساتذة المحاضريف لمعيد القانونية واإلدارية حبيمي سامي

 ممثل األساتذة المحاضريف لمعيد اآلداب والمغات قاسـ قادة
 ممثل األساتذة المحاضريف لمعيد اآلداب والمغات بف فريحة الجياللي

 ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ " لممركز الجامعي محمودي قادة
 مدير المكتبة المركزية لممركز الجامعي تواتي عبد القادر
 ذ بجامعة تيارتأستا بوشنتوؼ خالد

 أستاذ بجامعة تيارت بممجادي عبد القادر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة  3102فيفري  9مؤرخ في  22رقم  قرار

 0اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
المتضػمف إنشػاء  ،0787أوت  0الموافػق  0017ذي الحجػة  37المؤرخ في  001-87قتضى المرسوـ رقـ بم -

 منو، 2، المعدؿ ال سيما المادة 0جامعة سطيف 
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 حث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و الب
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 03الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

 يقـــــــــرر
 

 جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ مػػف ال 03: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المػػادة األولػػى 
، المعػػدؿ والمػػتمـ، والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد 3112 أوت 32 الموافػػق 0030

 .0القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
 ؿ الممحق ليذا القرار.في الجدو  0: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف 13المػادة 
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 12المػادة 

 3102فيفري  19حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــ 

 0سطيفقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - نمامشة دمحم

 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - سبوعروج عبد المالؾ
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - غناـ عبد العزيز
 المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعيممثل الوزير  - عضو - بف مزياف عمي
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية - عضو - بودينة رشيد
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صالح المستشفيات - عضو - ليتيات عمي رضا  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة  - عضو - بعزوزي لخضر
 عة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمارممثل الوزير المكمف بالصنا - عضو - بموافي عيسى
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف - عضو - بوعالـ عائشة

 ممثل الوالي - عضو - بوسواليـ عبد الرحماف

 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو  - عضو - بوشامة عبد العزيز
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة - عضو - الديفشارؼ نور 
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية لكمية التكنولوجيا - عضو - بوكثير طارؽ 
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب - عضو - بوكرمة زيادي
 لتسييرممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو ا - عضو - عماري عمار
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض - عضو - لغوؽ الياشمي

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد البصريات ميكانيؾ الدقة - عضو - بمخير نبيل
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - حمدوش دمحم

 اعديفممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المس - عضو - نجيـ شمس الديف
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - القمي عمي

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - دوغاش عبد القادر
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - دراجة زكريا

 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - ونوغي ىاجر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة  3102فيفري  9مؤرخ في  20رقم  قرار
 ة غردايةاإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامع

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 حيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، يحدد صال
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 03الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 

المتضػػػمف إنشػػػاء  ،3103جػػػواف  0الموافػػػق  0022رجػػػب  14ؤرخ فػػػي المػػػ 308-03بمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -
 منو، 3جامعة غرداية، ال سيما المادة 

 يقـــــــــرر
 

 جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  03: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
ه، ييػػػدؼ ىػػذا القػػػرار إلػػى تحديػػػد ، المعػػػدؿ والمػػتمـ، والمػػػذكور أعػػال3112 أوت 32 الموافػػق 0030

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية.
 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :3المـادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 

 3102فيفري  19حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية 
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة الصفة سم والمقباإل
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - جبراني عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - زيداف بمقاسـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف - عضو - جعفري عبد الرحماف -
 بية الوطنيةممثل الوزير المكمف بالتر  - عضو - جيالني عز الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي - عضو - لعبيدي بوجمعة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية - عضو - دريبيف رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ  - عضو - بوزياف نورة -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة  - عضو - طرية لخضر -
 لوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمارممثل ا - عضو - ميمودي عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف الثقافة  - عضو - حجاج أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة  - عضو - بمخير بوزيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمراف و البيئة و المدينة - عضو - فاطمة بوصالح زروالة -

 ممثل الوالي - عضو - بابا عدوف كماؿ
 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا - عضو - قرباتي قدور -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات - عضو - بوترديف يحيى -
 سانيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلجتماعية واإلن - عضو - بوسميـ صالح -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير - عضو - ىواري معراج -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية - عضو - كيحوؿ بوزيد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - عجيمة دمحم -
 ساتذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األ - عضو - بف راىيـ فوزي  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - بف أوذينة يوسف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - بف رمضاف مصطفى -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو قباني عبد الصمد -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو بيدة بوبكر -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3100مارس  21المؤرخ في  073يعدل و يتمم القرار رقم  3102فيفري   7مؤرخ في  20رقم  قرار

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغست
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
والذي يحدد  ،3110اوت  00الموافق  0030رجب  00لمؤرخ في ا 377-10بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 01و 7مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، ال سيما المادتاف 
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المتضػػمف  ،3110اوت  00الموافػق  0030رجػب  00 المػؤرخ فػػي 210-10بمقتضػى المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  -
 منو، 3مـ، ال سيما المادة إنشاء مركز جامعي بتامنغست المعدؿ والمت

، الػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة 3100مػػارس  21المػػؤرخ فػػي  073بمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 المركز الجامعي بتامنغست.

 يقـــــــــرر
 

، و المػذكور أعػاله، 3100مػارس  21المػؤرخ فػي  073: يعػدؿ ويػتمـ الجػدوؿ الممحػق بػالقرار رقػـ المادة األولى
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. كما

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
 3102فيفري  17حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي لتامنغست

 األعضاء المعينون: -0

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 بوكرا إدريس -

 الشرقي أحمد -

 نسيب عبد القادر -

 لقفل أـ الخير -

 لخضر مقالتي -

 داكي بوعمامة -

 بمغربي فتيحة المولودة والي -

 عشوش الطاىر -

 حساني دمحم -

 قاسمي دريدي -

 كريـ عريب -

 يحياوي عبد الواحد -

 رئيس -
 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -

 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -

 عضو -
 عضو -

 عضو -

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية -

 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية -

 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية -

 المينييف ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ -

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي -

صالح المستشفيات  -  ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ -

 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار -

 ممثل الوزير المكمف التجارة  -

 ممثل الوزير المكمف بالثقافة -

 ممثل الوالي -
 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسـ و المقب

 كيسي زىيرة -

 عمراني عبد المجيد -

 زقار رضواف -

 بوىطة أحمد -

 فرحات عبد الرزاؽ -

 زندي عبد النبي -

 باجموؿ دمحم -

 بف خدة سيدي عمي -

 عزاوي عبد الوىاب -

 فراجي طو -

 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -

 عضو -
 ضوع -
 عضو -

 عضو -

 ممثمة منتخبى عف األساتذة لمعيد الحقوؽ و العمـو السياسية -

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  -

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو اإلنسانية واإلجتماعية -

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات -

 مؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب عف س -

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف -

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح -

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح -

 ممثل منتخب عف الطمبة -

 ممثل منتخب عف الطمبة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء األقسام  3102فيفري  7مؤرخ في  29رقم  قرار
 والمغات لدى جامعة معسكرالمكونة لكمية اآلداب 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 20الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
المتضمف إنشاء ، 3117 جانفي 0 الموافق 0021 محـر 9 المؤرخ في 03-17تنفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

 جامعة معسكر، المعدؿ والمتمـ،
و المتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لكميػػػة اآلداب  ،3117جويميػػػة  30المػػػؤرخ فػػػي  338بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 والمغات والعموـ اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة معسكر، 
 ــــــــرريقـ

 

ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  20تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، و المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

 .-جامعة معسكر –إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب و المغات 
 األقساـ التالية : -جامعة معسكر –تنشأ لدى كمية اآلداب والمغات  :3"المادة           

 قسـ المغة واألدب العربي، -
 قسـ المغة واألدب الفرنسي، -
 قسـ المغة واألدب اإلنجميزي." -

 والمذكور أعاله. 3117جويمية  30المؤرخ في  338يمغى القرار رقـ  :3المـادة 
السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي تكمف كل مف : 2المـادة 

مرحمة التدرج ومدير جامعة معسػكر، كػل فيمػا يخصػو، بتنفيػذ ىػذا القػرار الػذي ينشػر فػي النشػرة الرسػػمية 
 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102فيفري  17حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102فيفري  7مؤرخ في  28رقم  قرار
 لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدى جامعة معسكر 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضػمف3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 20دد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يح

المتضمف إنشاء ، 3117 جانفي 0 الموافق 0021 محـر 9 المؤرخ في 03-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 جامعة معسكر، المعدؿ والمتمـ،

والمتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لكميػػػة اآلداب  ،3117جويميػػػة  30المػػػؤرخ فػػػي  338بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 والمغات والعموـ اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة معسكر، 
 يقـــــــــرر

 

ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  20تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
و المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء ، المعدؿ و المتمـ، 3112 أوت 32 الموافق 0030

 .-جامعة معسكر –األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية 
 األقساـ التالية : -جامعة معسكر –تنشأ لدى كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية  :3المادة 

 قسـ العمـو اإلنسانية، -
 قسـ عمـ اإلجتماع، -
 قسـ الفمسفة، -
 قسـ عمـ النفس وعمـو التربية." -

 والمذكور أعاله. 3117جويمية  30المؤرخ في  338يمغى القرار رقـ  :2المادة 
تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  :0المـادة 

نفيػػػذ ىػػػذا القػػػرار الػػػذي ينشػػػر فػػػي النشػػػرة مرحمػػػة التػػػدرج ومػػػدير جامعػػػة معسػػػكر، كػػػل فيمػػػا يخصػػػو، بت
 الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102فيفري  17حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3101 فيفري  30المؤرخ في  00يتمم القرار رقم  3102فيفري  00مؤرخ في  01رقم  قرار
 والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا وعموم المادة لدى جامعة تيارت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70التنفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3110سػبتمبر  08الموافػق  0033جمادى الثانية  21المؤرخ في  390-10بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 مـ،المتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ و المت
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 20الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
ـ المكونػػػػة لكميػػػػة العمػػػػـو والمتضػػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػػا ،3101فيفػػػػري  30المػػػػؤرخ فػػػػي  00بمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -

 والتكنولوجيا وعمـو المادة لدى جامعة تيارت، 
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 يقـــــــــرر
 

، المػػتمـ و المػػذكور أعػػاله، كمػػا 3101فيفػػري  30المػػؤرخ فػػي  00مػػف القػػرار رقػػـ  3: تػػتمـ المػػادة المــادة األولــى
 يأتي :

 تيارت األقساـ التالية : : تنشأ لدى كمية العمـو والتكنولوجيا وعمـو المادة لدى جامعة 3"المادة 
 قسـ العمـو والتكنولوجيا، -
 قسـ عمـو المادة، -
 قسـ الرياضيات، -
 قسـ اإلعالـ اآللي، -
 قسـ اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي، -
 قسـ اليندسة الميكانيكية وتحسيف اإلنتاج بإستعماؿ اإلعالـ اآللي، -
 قسـ اليندسة الصناعية والصيانة." -

تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  :3 المـادة
مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جامعػػة تيػػارت، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي ينشػػر فػػي النشػػرة الرسػػػمية 

 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102فيفري  00حرر بالجزائر في                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                 
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102فيفري   00مؤرخ في  00رقم  قرار

 المجمس العممي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػمف 3103سػػبتمبر   0 الموافػػق 0022 شػػواؿ 09المػػؤرخ فػػي  230-03بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 ومة،تعييف أعضاء الحك
، الػػذي 0770أوت  39الموافػػق  0000ربيػػع األوؿ  07المػػؤرخ فػػي  301-70بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
الػذي  ،3100نػوفمبر  30الموافػق  0023ذي الحجػة  38المػؤرخ فػي  270-00بمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 منو، 30النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما المادة  يحدد القانوف األساسي
، المتضمف إنشاء 3103أوت   30 الموافق 0022 شواؿ 2المؤرخ في  200-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية،
 يقـــــــــرر

 

 0023ذي الحجة  38المؤرخ في  270-00مف المرسـو التنفيذي رقـ  30ألحكاـ المادة  : تطبيقاالمادة األولى
، والمػػػذكور أعػػػاله، تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي 3100نػػػوفمبر  30الموافػػػق 

 لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية كما يأتي:
 :بالنسبة لباحثي المركز 

 رئيسا    كفوس عيسى، -

 قبوز نور الديف، -
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 ىجرسي توفيق، -

 بوحفص جودي، -

 بومعور مسعود، -

 وجاوت جماؿ، -

 خموفي عبد الكريـ، -

 

 :بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز 

 قشواف دمحم، -

 فرجاني قيس، -

 ولد حمو مالؾ، -

 كادوف عبد الدايـ، -

 سطمبولي بوذعاف أميف. -

 

 :بالنسبة لمباحثين الموطنيين المقيمين بالخارج 

 الرحيـ، رمضاف عبد -

 لبو خير الديف، -

 أمزياف محي الديف، -

 لميتي مصطفى. -

 :األعضاء بحكم القانون 

 فتحي دمحم مدير المركز، -

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.3المـادة 
 3102فيفري  00حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 ستاذ رشيد حراوبيةاأل                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3103فيفري  00المؤرخ في  00يعدل القرار رقم  3102فيفري   00مؤرخ في  03رقم  قرار

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيزي وزو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03ئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ الر  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
و المتضػػػمف  ،0787اوت  0الموافػػػق  0017ذي الحجػػػة  37المػػػؤرخ فػػػي  027-87بمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -

 منو، 2إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 03وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 3103فيفري  00المؤرخ في  00بمقتضى القرار رقـ  -

 تيزي وزو.
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 يقـــــــــرر
 

ه، كمػػا ىػػو ، والمػػذكور أعػػال3103فيفػػري  00المػػؤرخ فػػي  00يعػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار رقػػـ  المــادة األولــى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.3المـادة 
 3102فيفري  00حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تيزي وزو

 األعضاء المعينون: -0

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي رئيس سعيداني بوعالـ

 المكمف بالماليةممثل الوزير  عضو شنوف خالد
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قندوز جزيرة

 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو خالدي نور الديف
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو زيادة غنية المولودة بف زيداف

 سمطة المكمفة بالوظيفة العموميةممثل ال عضو شكري بوزياني إبراىيـ
صالح المستشفيات  عضو شاقتمي جماؿ  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ عضو بودريس حمزة

 ممثل الوزير المكمف التجارة  عضو مقراني عبد العزيز
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو ولد عمي اليادي
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو بانوح مصطفى
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية اإلستثمار عضو ىاريوؾ باية

 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بولرياح بوسعد
 عموميةممثل الوزير المكمف باألشغاؿ ال عضو آيت قاسي مجيد
 ممثل الوالي عضو حسحاس جماؿ

 "........................... والباقي بدوف تغيير ...................................".
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحدد  3100جانفي  0المؤرخ في  30يعدل القرار رقم  3102 فيفري  00مؤرخ في  02رقم  قرار
 القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية ىندسة الطرائق والبيئة لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة المدية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، تعييف
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 08ـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد ميا

المتضمف إنشاء ، 3117 جانفي 0 الموافق 0021 محـر 9 المؤرخ في 00-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 جامعة المدية،

 .3102جانفي  21يخ بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق والبيئة بتار  -
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   يقـــــــــرر 
 

ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
المعػػدؿ والمػػتمـ والمػػذكور أعػػاله ، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػق 0030

قسػػػـ ىندسػػػة الطرائػػػق والبيئػػػة لكميػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػا القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة ل
 بجامعة المدية.

تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ ىندسػػة الطرائػػق والبيئػػة لكميػػة العمػػـو والتكنولوجيػػا  :3المـــادة 
 بجامعة المدية بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

لتدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة المدية، كل فيما يخصػو بتنفيػذ ىػذا : تكمف مديرة الدراسات لما بعد ا2المـادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102فيفري  00حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 بيئة رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق وال  - أومونة مصطفى -
 رئيس القسـ - نجيوي دمحم -
 أستاذ التعميـ العالي موالي مصطفى ناجي -
 أستاذ محاضر قسـ " ب" زيتوني الحناشي -
 أستاذ التعميـ العالي حنيني صالح -
 أستاذ التعميـ العالي أبو سعود محمود -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " كشيدي زياف -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تسوية الميسانس المفتوحة 3102 فيفري  00مؤرخ في  00رقم  قرار

 بجامعة تيارت 3100-3101امعية بعنوان السنة الج 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف القػانوف 0777أبريػل  0الموافػق  0007ذي الحجػة  08المػؤرخ فػي  10-77بمقتضى القانوف رقـ  -

  التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ و المتمـ،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، 3110سبتمبر  08الموافق  0033جمادى الثانية  21المؤرخ في  390-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـ،
، المتضػمف 3118أوت  07الموافق  0037شعباف  09المؤرخ في  300-18بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
، المتضػػػمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأىيػػػل وتشػػػكيمتيا 3110جػػػواف  0لمػػػؤرخ فػػػي ا 037بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .3103مارس  00بناءا عمى محضر إجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -
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   يقـــــــــرر 
 

 3100-3101الجامعيػة ييدؼ ىذا القرار إلى تسوية الميسانس المينية )ـ( المفتوحػة بعنػواف السػنة  المادة األولى:
 بجامعة تيارت وفقا لممحق ىذا القرار،

يكمف مدير التكويف العالي في مرحمة التدرج ومدير جامعة تيارت، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :3المـادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102فيفري  00حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق:تسوية الميسانس المينية جامعة تيارت
 3100-3101السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 ـ صيانة وأمف صناعييف ىندسة صناعية عمـو و تكنولولجيا
 ـ تصميـ مدمج وقيادة المشاريع

 ـ توزيع كيربائي وآليات صناعية ىندسة كيربائية وا عالـ آلي صناعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضاء المجنةيحدد القائمة اإلسمية أل 3102 فيفري  02مؤرخ في  00رقم  قرار
 العممية لقسم اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780أوت  08الموافػػػػػق  0010ذي القعػػػػػدة  30المػػػػػؤرخ فػػػػػي  310-80تنفيػػػػػذي رقػػػػػـ بمقتضػػػػى المرسػػػػػـو ال -

 والمتضمف إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميـ التقني بوىراف،
 ،3103أكتػػػوبر   37الموافػػػق  0022ذو الحجػػػة  02المػػػؤرخ فػػػي  290-03بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

تذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة الوطنية العميػا المتعػددة التقنيػات والمتضمف تحويل المدرسة العميا ألسا
 بوىراف،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 23يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، و السيما المادة 

المتضػمف ، 3118 جويميػة 00 الموافق 0037 رجب 00 المؤرخ في 301-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،تحويل المدرسة العميا لأل

 .3103مارس  00بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بتاريخ  -
   يقـــــــــرر 

 

 0030 ذي القعػدة 39المػؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقػـ  23تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
الػذي يحػػدد ميػاـ المدرسػة خػارج الجامعػػة والقواعػد الخاصػة بتنظيميػػا ، 3110ديسػمبر  37الموافػق 

وسيرىا، والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىراف.
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: تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة المدنيػػة بالمدرسػػة الوطنيػػة العميػػا المتعػػددة 3دة المـــا
 التقنيات بوىراف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة العميػا المتعػددة التقنيػات  :2المـادة 
 بوىراف، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

والػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  3103أفريػل  30المؤرخ في  07: يعد القرار رقـ 0المـادة 
 كنولوجي بوىراف )سابقا( ممغى.لقسـ اليندسة المدنية بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ الت

 3102فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            
 عالي والبحث العمميوزير التعميم ال                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة        اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية  - مكرتة بمقاسـ -
 رئيس القسـ - سراج دمحم الحبيب -
 أستاذ التعميـ العالي مولي دمحم -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " سمشة عبد العزيز -
 ضر قسـ " أ "أستاذ محا لسمج عبد المجيد -
 أستاذ محاضر قسـ " ب " بف ىونة دمحم -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " كازي عواؿ فتيحة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3102 فيفري  02مؤرخ في  00رقم  قرار

 العممية لقسم اليندسة الكيربائية بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىران
 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ   -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780أوت  08الموافػػػػػق  0010ذي القعػػػػػدة  30المػػػػػؤرخ فػػػػػي  310-80بمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 تذة متخصصة في التعميـ التقني بوىراف،والمتضمف إحداث مدرسة عميا لألسا
 ،3103أكتػػػوبر   37الموافػػػق  0022ذو الحجػػػة  02المػػػؤرخ فػػػي  290-03بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة الوطنية العميػا المتعػددة التقنيػات 
 بوىراف،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70التنفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 23اصة بتنظيميا و سيرىا، و السيما المادة يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخ

المتضػمف ، 3118 جويميػة 00 الموافق 0037 رجب 00 المؤرخ في 301-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،

 .3103مارس  9عممية لقسـ اليندسة الكيربائية بتاريخ بناءا عمى محضر إجتماع المجنة ال -



    3102-الثالثي األول                                                          النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             57

 

   يقـــــــــرر 
 

 0030ذي القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقػـ  23: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
الػػذي يحػػدد ميػػاـ المدرسػػة خػػارج الجامعػػة والقواعػػد الخاصػػة بتنظيميػػا ، 3110ديسػػمبر  37الموافػػق 
ا، والمذكور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ وسيرى

 اليندسة الكيربائية بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىراف.
يػا المتعػددة : تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الكيربائيػة بالمدرسػة الوطنيػة العم3المـادة 

 التقنيات بوىراف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تكمف مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة العميػا المتعػددة التقنيػات  :2المـادة 

 لعممي.بوىراف، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث ا
والػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  3103أفريػل  37المؤرخ في  90يعد القرار رقـ  :0المـادة 

 لقسـ اليندسة الكيربائية بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف )سابقا( ممغى.
 3102فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملحق بالقرار يتضمن أعضاء اللجنة العلمية
 

 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية  - بمعيدي عبد القادر -
 رئيس القسـ - عبد المالؾ لخضر -
 أستاذ التعميـ العالي بد القادرشاكر ع -
 أستاذ التعميـ العالي خياط منير -
 أستاذة محاضرة قسـ " أ " بممكي خيرة -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " رحياؿ جموؿ -
 أستاذ محاضر قسـ " ب " زباش أحمد -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " فراجي أحمد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 فيفري  02مؤرخ في  09رقم  قرار

 ممدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىرانالمجمس العممي ل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780أوت  08الموافػػػػػق  0010 ذي القعػػػػػدة 30المػػػػػؤرخ فػػػػػي  310-80بمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 والمتضمف إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميـ التقني بوىراف،
 ،3103أكتػػػوبر   37الموافػػػق  0022ذو الحجػػػة  02المػػػؤرخ فػػػي  290-03بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

ة الوطنية العميػا المتعػددة التقنيػات والمتضمف تحويل المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرس
 بوىراف،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
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، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، والسيما المادة الفصل الثاني منو،

 بناءا عمى محاضر إنتخابات ممثمي األساتذة لمختمف األسالؾ. -
   يقـــــــــرر 

 

ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػي  011-10تطبيقػػا ألحكػػاـ الفصػػل الثػػػاني مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  المــادة األولــى:
الػػػذي يحػػػدد ميػػػاـ المدرسػػػة خػػػارج الجامعػػػة والقواعػػػد الخاصػػػة ، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030

بتنظيميػػا وسػػيرىا، والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس 
 العممي لممدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىراف.

ــــاد تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي لممدرسػػػة الوطنيػػػة العميػػػا المتعػػػددة التقنيػػػات بػػػوىراف  :3ة الم
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة العميػا المتعػددة التقنيػات  :2المـادة 
 فيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بوىراف، كل فيما يخصو بتن

ـــادة  والػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس  3103جػػواف  08المػػؤرخ فػػي  080يعػػد القػػرار رقػػـ  :0الم
 العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف )سابقا( ممغى.

 3102فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممي المجمسممحق بالقرار يتضمن أعضاء 
 الصفة لمقباإلسم وا

 مدير المدرسة، رئيس المجمي العممي بف زياف عبد الباقي
 نائب مدير لما بعد التدرج والبحث العممي زعنوف عبد الوىاب

 نائب مدير الدراسات في التدرج والشيادات أمير حسيف
 نائب مدير العالقات الخارجية والتكويف رحياؿ جموؿ

 يكانيكيةرئيس قسـ اليندسة الم مدني يسعد حبيب
 رئيس قسـ اليندسة المدنية سراج حبيب

 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية عبد المالؾ لخضر

 رئيسة قسـ الفيزياء والكيمياء العوفي فتيحة

 رئيسة قسـ المانجمنت بوتيفور الزىرة

 رئيسة قسـ المغات بمجياللي حورية

 رئيسة قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بف يطو نورية

 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية مار عميبف ع
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية مكارتة بمقاسـ

 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بمعيدي عبد القادر

 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء و الكيمياء بوعبد السالـ حسيبة

 المجنة العممية لقسـ المانجمنت رئيس بوروينة سميرة

 رئيس المجنة العممية لقسـ المغات نايت إبراىيـ عبد الغاني

 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات و اإلعالـ اآللي العصماني دمحم 
 مدير مخبر تكنولوجيا البيئة اليازيد عبد الكريـ

 ات والدراسات اإللكترونيةمدير مخبر الخاصيات والتظاىرات لممكب سعيداف عبد القادر
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 مدير مخبر المواد بوسالمة دمحم
 مدير مخبر المحاكاة، تحكـ، تحميل و صيانة الشبكات الكيربائية شاكر عبد القادر
 مدير مخبر اإلبداع في األنظمة والمنتجات الصناعية بف عبد هللا توفيق
 المدنيةممثل األساتذة مصف األساتذة لقسـ اليندسة  سمشة عبد العزيز
 ممثل األساتذة مصف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية أريس عبد القادر
 ممثل األساتذة مصف األساتذة لقسـ اليندسة الكيربائية زريقات مختار
 ممثل األساتذة مصف األساتذة لقسـ الفيزياء والكيمياء فاصمة سعاد

 ات واإلعالـ اآلليممثل األساتذة مصف األساتذة لقسـ الرياضي شقاؽ مصطفى
 ممثل األساتذة مصف األساتذة لقسـ المغات فاري بوعناني جماؿ الحق

 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " مدني خالدية
 أستاذ بجامعة وىراف بويعقوب أحمد

 أستاذ بجامعة العمـو و التكنولوجيا بوىراف بودغف سطمبولي أميف
 وطنية العميا المتعددة التقنيات بوىرافمديرة مكتبة المدرسة ال مطاي صميحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3102 فيفري  02مؤرخ في  08رقم  قرار

 العممية لقسم المغات بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09لمؤرخ في ا 230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780أوت  08الموافػػػػػق  0010ذي القعػػػػػدة  30المػػػػػؤرخ فػػػػػي  310-80بمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 والمتضمف إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميـ التقني بوىراف،
 ،3103أكتوبر   37الموافق  0022ذو الحجة  02المؤرخ في  290-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات 
 بوىراف،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 23يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، و السيما المادة 

المتضػمف ، 3118 جويميػة 00 الموافق 0037 رجب 00 المؤرخ في 301-18يذي رقـ بمقتضى المرسوـ التنف -
 تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،

 .3103مارس  02بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ المغات بتاريخ  -

 

  يقـــــــــرر

  

 0030ذي القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقػـ  23تطبيقا ألحكاـ المادة  ولى:المادة األ 
الػػذي يحػػدد ميػػاـ المدرسػة خػػارج الجامعػػة و القواعػػد الخاصػػة بتنظيميػػا ، 3110ديسػػمبر  37الموافػق 

العمميػة لقسػـ وسيرىا، والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديػد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة 
 المغات بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىراف.



    3102-الثالثي األول                                                          النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             60

 

تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ المغػػات بالمدرسػػة الوطنيػػة العميػػا المتعػػددة التقنيػػات  :3المـــادة 
 بوىراف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

رج والبحػث والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة العميػا المتعػددة التقنيػات تكمف مديرة الدراسات لما بعد التػد :2المـادة 
 بوىراف ، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

نػة العمميػة والػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المج 3103أفريػل  37المؤرخ في  92: يعد القرار رقـ 0 المـادة
 لقسـ المغات بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف )سابقا( ممغى.

 3102فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم و المقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ المغات نايت إبراىيـ عبد الغاني
 رئيسة القسـ بمجياللي حورية

 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " فاري بوعناني جماؿ الحق
 اتذة المحاضريف قسـ " أ "ممثل عف األس قايد سميماف مراد

 ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " رحماني سعاد
 ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " بف عمار نعيمة

 ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " خميمي فاطمة الزىراء
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " ب " بوزعاقة احمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102 فيفري  02مؤرخ في  07رقم  رقرا

 لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780أوت  08الموافػػػػػق  0010ذي القعػػػػػدة  30المػػػػػؤرخ فػػػػػي  310-80بمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 والمتضمف إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميـ التقني بوىراف،
 ،3103أكتوبر  37الموافق  0022ذو الحجة  02المؤرخ في  290-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات 
 بوىراف،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 عميـ العالي والبحث العممي، يحدد صالحيات وزير الت

، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 23يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، والسيما المادة 

المتضػمف ، 3118 جويميػة 00 الموافق 0037 رجب 00 المؤرخ في 301-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،

 .3103فيفري  30بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بتاريخ  -
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   يقـــــــــرر
 0030ذي القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقػـ  23اـ المادة : تطبيقا ألحكالمادة األولى

الػػذي يحػػدد ميػػاـ المدرسػػة خػػارج الجامعػػة والقواعػػد الخاصػػة بتنظيميػػا ، 3110ديسػػمبر  37الموافػػق 
وسيرىا، والمذكور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ 

 يات واإلعالـ اآللي بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىراف.الرياض
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنػة العمميػة لقسػـ الرياضػيات واإلعػالـ اآللػي بالمدرسػة الوطنيػة العميػا  :3المـادة 

 المتعددة التقنيات بوىراف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
اسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة العميػا المتعػددة التقنيػات تكمف مديرة الدر  :2المـادة 

 بوىراف ، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
سػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة والػذي يحػدد القائمػة اإل 3103أفريػل  30المؤرخ في  08يعد القرار رقـ  :0المـادة 

 لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف )سابقا( ممغى.
 3102فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات و اإلعالـ اآللي  العصماني دمحم
 رئيس القسـ بف يطو نورية
 ساتذة المحاضريف قسـ " أ "ممثمة عف األ بمعايب نظرة

 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " بف أحمد بوبكر

 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " شقاؽ مصطفى

 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " طمياوي عبد هللا

 ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب " بطاط وفاء

 اتذة المساعديف قسـ " أ "ممثل عف األس بف حراب دمحم
 ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ " ب " سي موسى حميمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3102 فيفري  02مؤرخ في  01رقم  قرار

 العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىران
 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780أوت  08الموافػػػػػق  0010ذي القعػػػػػدة  30المػػػػػؤرخ فػػػػػي  310-80بمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 صة في التعميـ التقني بوىراف،والمتضمف إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخص
 ،3103أكتػػػوبر   37الموافػػػق  0022ذو الحجػػػة  02المػػػؤرخ فػػػي  290-03بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة الوطنية العميػا المتعػددة التقنيػات 
 بوىراف،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70رقـ  بمقتضى المرسوـ التنفيذي -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
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، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 23يميا و سيرىا، و السيما المادة يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظ

المتضػمف ، 3118 جويميػة 00 الموافق 0037 رجب 00 المؤرخ في 301-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،

 .3103مارس  02سـ اليندسة الميكانيكية بتاريخ بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لق -
   يقـــــــــرر 

 

 0030ذي القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقػـ  23: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
الػػذي يحػػدد ميػػاـ المدرسػػة خػػارج الجامعػػة والقواعػػد الخاصػػة بتنظيميػػا ، 3110ديسػػمبر  37الموافػػق 

مذكور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ وسيرىا، وال
 اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىراف.

لمتعػددة تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية العميا ا :3المـادة 
 التقنيات بوىراف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة العميػا المتعػددة التقنيػات  :2المـادة 
 ي.بوىراف، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العمم

والػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  3103أفريػل  37المؤرخ في  90يعد القرار رقـ  :0المـادة 
 لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف )سابقا( ممغى.

 3102فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 ممية لقسـ اليندسة الميكانيكيةرئيس المجنة الع  بف عمار عمي

 رئيس القسـ مدني يسعد حبيب
 ممثل عف أساتذة التعميـ العالي ليازيد عبد الكريـ
 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " بف زعامة حبيب

 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " عور بنومر
 " أ "ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ  بف عبد هللا توفيق

 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " حيرش عمر
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " ليتيـ سيد عمي
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " ب " زناسني بوجمعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3102 فيفري  02مؤرخ في  00رقم  قرار

 منت بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىرانالعممية لقسم المناج
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780أوت  08الموافػػػػػق  0010عػػػػػدة ذي الق 30المػػػػػؤرخ فػػػػػي  310-80بمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 والمتضمف إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميـ التقني بوىراف،
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 ،3103أكتػػػوبر   37الموافػػػق  0022ذو الحجػػػة  02المػػػؤرخ فػػػي  290-03بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
درسة الوطنية العميػا المتعػددة التقنيػات والمتضمف تحويل المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى الم

 بوىراف،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 23يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، والسيما المادة 
المتضػمف ، 3118 جويميػة 00 الموافق 0037 رجب 00 المؤرخ في 301-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ف إلى مدرسة خارج الجامعة،تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىرا
 .3103فيفري  31بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ المناجمنت بتاريخ  -

   يقـــــــــرر 
 

 0030ذي القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقػـ  23تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لمدرسػػة خػػارج الجامعػػة والقواعػػد الخاصػػة بتنظيميػػا الػػذي يحػػدد ميػػاـ ا، 3110ديسػػمبر  37الموافػػق 

وسيرىا، والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديػد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ 
 المناجمنت بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىراف.

ـ الفيزيػاء والكيميػاء بالمدرسػة الوطنيػة العميػا المتعػددة تحدد القائمة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػ: 3المـادة 
 التقنيات بوىراف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة العميػا المتعػددة التقنيػات  :2المـادة 
 في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بوىراف، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر 

والػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  3103أفريػل  30المؤرخ في  91يعد القرار رقـ  :0المـادة 
 لقسـ المناجمنت بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف )سابقا( ممغى.

 3102فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                             ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                              
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 المناجمنترئيس المجنة العممية لقسـ   بوروينة سميرة
 رئيس القسـ بوتيفور زىرة

 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " بف لحسف ليواري 

 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " محمودي اليواري 

 ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ " ب " بوبو نعيمة
 ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ " ب " مختار حناف
 مة عف األساتذة المساعديف قسـ " ب "ممث زحاؼ وىيبة
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " ب " طيراوي دمحم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3102 فيفري  02مؤرخ في  03رقم  قرار
 العممية لقسم الفيزياء والكيمياء بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىران

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0780أوت  08الموافػػػػػق  0010ذي القعػػػػػدة  30المػػػػػؤرخ فػػػػػي  310-80بمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 متخصصة في التعميـ التقني بوىراف، والمتضمف إحداث مدرسة عميا لألساتذة
 ،3103أكتػػػوبر   37الموافػػػق  0022ذو الحجػػػة  02المػػػؤرخ فػػػي  290-03بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة الوطنية العميػا المتعػددة التقنيػات 
 بوىراف،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70نفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ الت -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 

، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 23بتنظيميا و سيرىا، و السيما المادة  يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة

المتضػمف ، 3118 جويميػة 00 الموافق 0037 رجب 00 المؤرخ في 301-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،

 .3103فيفري  37ية لقسـ الفيزياء و الكيمياء بتاريخ بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العمم -
   يقـــــــــرر 

 

 0030ذي القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقػـ  23: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
الػػذي يحػػدد ميػػاـ المدرسػػة خػػارج الجامعػػة والقواعػػد الخاصػػة بتنظيميػػا ، 3110ديسػػمبر  37الموافػػق 
ا، والمذكور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ وسيرى

 الفيزياء والكيمياء بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بوىراف.
يػا المتعػددة تحدد القائمة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ الفيزيػاء والكيميػاء بالمدرسػة الوطنيػة العم :3المـادة 

 التقنيات بوىراف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تكمف مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة العميػا المتعػددة التقنيػات  :2المـادة 

 العممي.بوىراف ، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث 
والػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  3103أفريػل  30المؤرخ في  09: يعد القرار رقـ 0المـادة 

 لقسـ الفيزياء و الكيمياء بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف )سابقا( ممغى.
 3102فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء  - بوعبد السالـ حسيبة -
 رئيس القسـ - لعوفي فتيحة -
 ممثل عف أساتذة التعميـ العالي ة أدمحمبوسالم -
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 ممثل عف أساتذة التعميـ العالي ميمودي عبد هللا -
 ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " بوعناني فريدة -
 ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " ميور حميمة -
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " وحيوف خالد -
 ة عف األساتذة المساعديف قسـ " ب "ممثم بوتربيات غنية -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3103مارس  03المؤرخ في  00يعدل القرار رقم  3102فيفري   00مؤرخ في  02رقم  قرار

 0الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
و المتعمػػػػق  ،0780اوت  08الموافػػػػق  0010ذي القعػػػػدة  30المػػػػؤرخ فػػػػي  302-80بمقتضػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 منو، 2، المعدؿ، ال سيما المادة 0بتنظيـ جامعة قسنطينة
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 03والمتمـ، ال سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 3103مارس  03المؤرخ في  00بمقتضى القرار رقـ  -

 .0قسنطينة
 يقـــــــــرر

، و المػذكور أعػاله، كمػا ىػو 3103مػارس  03المػؤرخ فػي  00: يعدؿ الجػدوؿ الممحػق بػالقرار رقػـ المادة األولى
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار. محدد في

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
 3102فيفري  00حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
 األعضاء المعينون: -0

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - بوخمخاؿ عبد هللا -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - أقوف عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - ةسميماني بوجمع -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف - عضو - قاسمي العايش -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي - عضو - زقادي رضا أحمد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية - عضو - بف قدوار صالح -
صالح المستشفيات  ممثل - عضو - لساسي عزوز -  الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ - عضو - حبابري دمحم لخضر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار - عضو - بوناح صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف  - عضو - بالطيب العممي -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة - عضو - يقبف عبد هللا صد -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية - عضو - عزيزي صالح -
 ممثل الوالي - عضو - بمحداد أحمد -

 .................................".والباقي بدون تغيير"............................. 
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102فيفري  00في مؤرخ  00رقم  قرار
   المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ة،تعييف أعضاء الحكوم
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3100نػػوفمبر  30الموافػػق  0023ذي الحجػػة   38المػػؤرخ فػػي  278-00بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو، 30و 31ضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادتاف الذي يحدد مياـ الوكالة المو 
، والمتضػمف 3103جػانفي  7الموافػق  0022صػفر  00المػؤرخ فػي  07-03بمقتضػى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا.
 يقـــــــــرر

 

ذي الحجػػػػة   38المػػػػؤرخ فػػػي  278-00مػػػف المرسػػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  31: تطبيقػػػا ألحكػػػاـ المػػػػادة لمـــادة األولــــىا
، والمػػػذكور أعػػاله، يعػػػيف بصػػػفتيـ أعضػػاء المجمػػػس العممػػػي 3100نػػػوفمبر  30الموافػػق  0023

 لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
 :السادة 

 رئيس المجمس العممي،   لونيس  أوقاسي -

 بويعقوب عبد القادر، -

 حمانة جماؿ، -

 كمو عبد الحفيع، -

 يوسفات عبد الرحماف، -

 مراد غوتي نجـ الديف، -

 قريوف دمحم، -

 حمزاوي ساعد، -

 بموشراني عادؿ، -

 عالؿ دمحم أميف، -

 بودريوة عز الديف، -

 تريبش مولود، -

 بوىالؿ سعيد، -

 بوعصيدة سفياف، -

 بمقادة رشيد. -
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.3المـادة 

 3102فيفري  14حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3101مارس  30المؤرخ في  71يعدل القرار رقم  3102فيفري   00مؤرخ في  55رقم  قرار
 درسة التحضيرية في العموم والتقنيات بعنابةالذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة الم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39لموافػق ا 0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 01يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، والسيما المادة 
، 3117أوت  01الموافػػػػػػػق  0021شػػػػػػعباف  07المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  300-17لمرسػػػػػػـو التنفيػػػػػػذي رقػػػػػػـ بمقتضػػػػػػى ا -

 والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بعنابة، 
، الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة 3101مػػػارس  30المػػػؤرخ فػػػي  71بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 نيات بعنابة.المدرسة التحضيرية في العمـو والتق
 يقـــــــــرر

 

، و المػذكور أعػاله، كمػا ىػو 3101مػارس  30المػؤرخ فػي  71: يعدؿ الجػدوؿ الممحػق بػالقرار رقػـ المادة األولى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 والبحث العممي. : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي2المـادة 
 3102فيفري  16حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 رية في العموم والتقنيات بعنابةقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضي

 األعضاء المعينون: -0
 القطاع   الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - قاضي عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - شنوؼ السعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - بف نادر سميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف - عضو - مخموفي دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية - عضو - بف الشيخ جماؿ -

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

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102فيفري  00مؤرخ في  00رقم  قرار
 در لمعموم اإلسالميةمجمس إدارة جامعة األمير عبد القا

 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػمف إحػػداث  ،0780اوت  0الموافػػق  0010ذي القعػػدة  9المػػؤرخ فػػي  383-80بمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

  منو، 0مكرر 3جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03رقـ  بمقتضى المرسوـ الرئاسي -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو. 03الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

 يقـــــــــرر
 

 ى الثانيػػةجمػػاد 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  03: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
، المعدؿ و المتمـ، و المػذكور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد 3112 أوت 32 الموافق 0030

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية.
سػػالمية فػػي الجػػدوؿ تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة جامعػػة األميػػر عبػػد القػػادر لمعمػػـو اإل :3المـــادة 

 الممحق ليذا القرار.
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المـادة 

 3102فيفري  00حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية 
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 البحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  - رئيس - بوجانة عاشور -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - أقوف عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف - عضو - قاسمي العايش -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية - عضو - بف قدوار رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - سميماني بوجمعة -
 زير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعيممثل الو  - عضو - طاجيف رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ  - عضو - جبابري دمحم لخضر -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة  - عضو - تميمي فوغالي -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ - عضو - عيسى دمحم -
 ممثل الوالي - عضو - محروؽ عبد العزيز -

 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة إلسم والمقبا

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية أصوؿ الديف - عضو - موىوبي حساف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الشريعة واإلقتصاد - عضو - حشروؼ مراد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية - عضو - فرقاني دمحم -
 ف سمؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب ع - عضو - بف الشيخ الحسيف رياض  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - بريؾ ياسيف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - بوحديجي إبراىيـ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - خراب مراد -
 عف الطمبةممثل منتخب  - عضو - سياري ذىبية -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - بوشجة أميف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة  3102فيفري  00مؤرخ في  09رقم  قرار
 اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سوق أىراس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70ضى المرسوـ التنفيذي رقـ بمقت -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 03لخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد ا
المتضػػمف  ،3103جػػواف  0الموافػػق  0022رجػػب  00المػػؤرخ فػػي  300-03بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ،3إنشاء جامعة سوؽ أىراس، ال سيما المادة 
 يقـــــــــرر

 

 جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12تنفيػػذي رقػػـ مػػف المرسػػـو ال 03: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
، المعدؿ و المتمـ، و المػذكور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد 3112 أوت 32 الموافق 0030

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سوؽ أىراس.
 ؿ الممحق ليذا القرار.تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سوؽ أىراس في الجدو  :3المـادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 

 3102فيفري  00حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سوق أىراس 
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - بوراس أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - ضوع - شريط رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف - عضو - زواوي طيب -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - بزالة عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي - عضو - مباركي دمحم -
 بالوظيفة العمومية ممثل السمطة المكمفة - عضو - مراكشي شريف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ  - عضو - جندلي بوجمعة -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة - عضو - بوغرارة عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة  - عضو - مانع عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار - عضو - كافي كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية و البيئة و المدينة - عضو - الديف جرورو عز -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالرياضة - عضو - أحميداني عبد الرحماف -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة - عضو - منصوري عبد الرحماف -
 ممثل الوالي - عضو - عنيصر كماؿ -
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 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولولجيا - عضو - بد الحقغيد ع -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير - عضو - لزعر عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو الفالحية والبيطرية - عضو - بولبدة الناصر -
 سمؾ األساتذة المساعديف ممثل منتخب عف - عضو - خمفي عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - محرز نور الديف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - غرارة نادية  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - لعبابسة طارؽ  -
 ل منتخب عف الطمبةممث - عضو - شيبوني عبد النور -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - صحيح سميمة حاكي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3101فيفري  30المؤرخ في  00يتضمن القرار رقم  3102فيفري  00مؤرخ في  08رقم  قرار

 دة لدى جامعة تيارت، المتمموالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا وعموم الما
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3110سػبتمبر  08الموافػق  0033جمادى الثانية  21المؤرخ في  390-10بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـ،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 20الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
والمتضػػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػػاـ المكونػػػػة لكميػػػػة العمػػػػـو  ،3101فيفػػػػري  30المػػػػؤرخ فػػػػي  00بمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -

 تمـ،والتكنولوجيا وعمـو المادة لدى جامعة تيارت، الم
 يقـــــــــرر

 

 ، المتمـ والمذكور أعاله، كما يأتي:3101فيفري  30المؤرخ في  00مف القرار رقـ  3: تتمـ المادة المادة األولى
 : تنشأ لدى كمية العمـو و التكنولوجيا و عمـو المادة لدى جامعة تيارت األقساـ التالية : 3" المادة 

 قسـ العمـو والتكنولوجيا، -
 ـ المادة،قسـ عمو  -
 قسـ الرياضيات، -
 قسـ اإلعالـ اآللي، -
 قسـ اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي، -
 قسـ اليندسة الميكانيكية وتحسيف اإلنتاج بإستعماؿ اإلعالـ اآللي، -
 قسـ اليندسة الصناعية والصيانة، -
 قسـ اليندسة المدنية." -
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ما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات ل: 3المـادة 
مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جامعػػة تيػػارت، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي ينشػػر فػػي النشػػرة الرسػػػمية 

 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102فيفري  00حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ في 000يعدل ممحق المقرر رقم  3102 فيفري  08مؤرخ في  98رقم  قرار

 المتضمن تحديد قائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان 3110فيفري  31

 3110-3110تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس "نظام جديد" لمسنة الجامعية 
 

 عميم العالي والبحث العممي،إن وزير الت
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
، المتضػػػمف تحديػػػد قائمػػػة مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي 3110اكتػػػوبر  31المػػػؤرخ فػػػي  000بمقتضػػػى المقػػػرر رقػػػـ  -

المؤىمػػة لضػػماف تكوينػػات عميػػا لنيػػل شػػيادة الميسػػانس "نظػػاـ جديػػد" بعنػػواف السػػنة الجامعيػػة  الميسػػانس المفتوحػػة 
 ،3110-3110بعنواف السنة الجامعية 

 .3110مارس  32إلى  31إجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل المنعقدة مف  بناءا عمى محضر -
   يقـــــــــرر 

 

المتضػػمف ، 3110اكتػػوبر  31المػػؤرخ فػػي  000: ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تعػػديل ممحػػق المقػػرر رقػػـ المــادة األولــى
س "نظاـ جديػد" تحديد قائمة مؤسسات التعميـ العالي المؤىمة لضماف تكوينات عميا لنيل شيادة الميسان

 .3110-3110بعنواف السنة الجامعية  
 ، والمذكور أعاله، عمى النحو التالي :3110اكتوبر  31المؤرخ في  000يعدؿ المقرر رقـ  :3المـادة 

 ميدان : عموم وتكنولوجيا
 جامعة تبسة

 ىندسة ميكانيكية
 س أكاديمية ليسان

 طاقوية -

 بناء ميكيانيؾ -

 

 إلكتروميكانيك
 مية ليسانس أكادي

 صيانة صناعية -

 إلكتروميكانيؾ -

 

 سة مدنيةىند
 ليسانس أكاديمية 

 ىندسة مدنية : خرسانة مسمحة -
 ................."."....................................الباقي بدوف تغيير............... 
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يخصػو، بتطبيػق ىػذا القػرار  يكمف مدير التكويف العالي في مرحمة التدرج ومدير جامعة تبسػة، كػل فيمػا :2المـادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102فيفري  08حرر بالجزائر في                                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3101سبتمبر  8المؤرخ في  220يعدل ممحق القرار رقم  3102 فيفري  08مؤرخ في  97رقم  قرار
 بجامعة تبسة 3100-3101المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ل الميسػػانس المفتوحػػػة بعنػػػواف السػػػنة ، المتضػػػمف تأىيػػػ3101سػػػبتمبر  8المػػػؤرخ فػػي  220بمقتضػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 بجامعة تبسة، 3100-3101الجامعية 
 .3101مارس  0بناءا عمى محضر إجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -

   يقـــــــــرر 
 

ــى: المتضػػمف ، 3101سػػبتمبر  8المػػؤرخ فػػي  220ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تعػػديل ممحػػق القػػرار رقػػـ  المــادة األول
 بجامعة تبسة، 3100-3101المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  تأىيل الميسانس

 ، والمذكور أعاله، عمى النحو التالي:3101سبتمبر  8المؤرخ في  220يعدؿ ممحق القػػرار رقـ  :3المـادة 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 مناجـ عمـو وتكنولولجيا

 أ محيط منجمي
 أ جيوتقني

 أ إستغالؿ منجمي

 أ ء المعادفإثرا

 .......................................".الباقي بدون تغيير"...................................
يكمف مدير التكويف العالي في مرحمة التدرج ومدير جامعػة تبسػة، كػل فيمػا يخصػو، بتطبيػق ىػذا القػرار  :2المـادة 

 بحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال
 3102فيفري  08حرر بالجزائر في                                                                                                        

 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                                       
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3117جويمية  0المؤرخ في  310يعدل ممحق القرار رقم  3102 فيفري  08مؤرخ في  81رقم  قرار

 بجامعة تبسة 3101-3117المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70ى المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتض -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضػػػمف تأىيػػػل الماسػػػتر المفتوحػػػة بعنػػػواف السػػػنة 3117جويميػػػة  0المػػػؤرخ فػػػي  310بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 بجامعة تبسة، 3101-3117الجامعية 
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 .3117أفريل  0 –مارس  20بناءا عمى محضر إجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -
   يقـــــــــرر 

المتضمف تأىيل ، 3117جويمية  0المؤرخ في  310ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة تبسة، 3101-3117الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 ، والمذكور أعػػػاله، عمى النحو التالي:3117جويمية  0المؤرخ في  310يعدؿ ممحػق القرار رقـ  :3لمـادة ا
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 

 عمـو و تكنولولجيا
 أ إلكتروتقني ىندسة كيربائية
 أ تصميـ وتصنيع مدعـ بالكمبيوتر ىندسة ميكانيكية

 أ طاقوية
 أ إثراء المعادف مناجـ

 ....................الباقي بدوف تغيير.................................".".............
يكمف مدير التكويف العالي في مرحمة التدرج و مدير جامعة تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيػق ىػذا القػرار  :2المـادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102فيفري  08حرر بالجزائر في                                                                                                            

 لعالي والبحث العمميوزير التعميم ا                                                                                                             
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3100سبتمبر  0 المؤرخ في 003يعدل ممحق القرار رقم  3102 فيفري  08مؤرخ في  80رقم  قرار

 بجامعة تبسة 3103-3100المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70تنفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، المتضػػػمف تأىيػػػل الماسػػػتر المفتوحػػػة بعنػػػواف السػػػنة 3100سػػػبتمبر  0المػػػؤرخ فػػػي  003بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 بجامعة تبسة، 3103-3100الجامعية 
 .3100جواف  32حضر إجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ بناءا عمى م -

   يقـــــــــرر 
 

ــى: المتضػػمف تأىيػػل ، 3100سػػبتمبر  0المػػؤرخ فػػي  003ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تعػػديل القػػرار رقػػـ  المــادة األول
 بجامعة تبسة، 3103-3100الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 ، و المذكور أعاله، عمى النحو التالي:3100سبتمبر  0المؤرخ في  003قرار رقـ يعدؿ ممحػػػق ال :3المـادة 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ىندسة المواد ىندسة ميكانيكية عمـو وتكنولولجيا
 أ إلكتروميكانيؾ إلكتروميكانيؾ

 ..............."....................الباقي بدون تغيير"...................................
يكمف مدير التكويف العالي في مرحمة التدرج ومدير جامعػة تبسػة، كػل فيمػا يخصػو، بتطبيػق ىػذا القػرار  :3المـادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102فيفري  08حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 ألستاذ رشيد حراوبيةا                                                                                        
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 3113أوت  00المؤرخ في  093يعدل القرار رقم  3102 فيفري  08مؤرخ في  83رقم  قرار
 الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل دبموم ميندس في اليندسة الكيربائية واإللكترونيك

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09رخ في المؤ  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، المتضػمف نظػاـ الدراسػات لنيػل شػيادة مينػػدس 0790أوت  30المػؤرخ فػي  307-99بمقتضػى المرسػـو رقػـ  -

 المعدؿ و المتمـ،
، المتضمف البرنامد البيداغوجي لمجذع المشترؾ في العمـو 0778جواف  08المؤرخ في  78بمقتضى القرار رقـ  -

 الدقيقة و التكنولوجيا و اإلعالـ اآللي،
البيداغوجي لمسنة الثانية لمجذع المشترؾ ، المتضف البرنامد 0777أوت  9المؤرخ في  099بمقتضى القرار رقـ  -

 لمتكنولوجيا،
، المتضػمف البرنػامج البيػداغوجي لنيػل دبمػـو مينػدس فػي 3113أوت  00المػؤرخ فػي  093بمقتضى القرار رقـ  -

 اليندسة الكيربائية و اإللكترونيؾ.
   يقـــــــــرر 

 

الػػذي يحػػدد البرنػػامج ، 3133أوت  00ؤرخ فػػي المػػ 093ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تعػػديل القػػرار رقػػـ  المــادة األولــى:
 البيداغوجي لنيل دبمـو ميندس دولة في اليندسة الكيربائية و اإللكترونيؾ، و المذكور أعاله.

 ، والمذكور أعاله وتحرر كما يمي:3133أوت  00المؤرخ في  093تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  :2المـادة 
ىذا البرنامج البيداغوجي لنيل دبموـ ميندس دولة في اليندسة : يحدد في ممحق "المادة األولى

 الكيربائية واإللكترونيؾ في التخصصات التالية بالترجمة المناسبة ليا: 
 ،اإلعالـ اآللي الصناعي   Informatique Industrielle 
                    ،إتصاالت  Communication 
 ،آلية  Automatique 
 ،التحكـ الكيربائي  Commande Electrique" 

يكمف مدير التكويف العالي في مرحمة التدرج ومدراء المؤسسات الجامعية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المـادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102فيفري  08حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103أكتوبر  10المؤرخ في  370يتمم القرار رقم  3102 فيفري  08مؤرخ في  82رقم  قرار
 بجامعة البميدة 3102-3103المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم
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، المتضػػػمف تأىيػػػل الماسػػػتر المفتوحػػػة بعنػػػواف السػػػنة 3103أكتػػػوبر  0المػػػؤرخ فػػػي  370بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 بجامعة البميدة، 3102-3103الجامعية 

 .3103جواف  12بناءا عمى محضر إجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 

   يقـــــــــرر 
 

المتضػمف تأىيػل ، 3103أكتػوبر  0المػؤرخ فػي  370ممحق القرار رقـ : ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ المادة األولى
 بجامعة البميدة، 3102-3103الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 ، والمذكور أعاله، عمى النحو التالي:3103أكتوبر  0المؤرخ في  370يتمـ ممحق القرار رقـ  :3المـادة 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ عمارة المدف واإلقميـ ىندسة معمارية وعمراف كنولولجياعمـو و ت

 ............................".الباقي بدون تغيير".......................................
: يكمف مدير التكويف العالي في مرحمة التدرج ومدير جامعة البميدة، كل فيما يخصػو، بتطبيػق ىػذا القػرار 2المـادة 

 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي ينش
 3102فيفري  08حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ في 000يتمم ممحق المقرر رقم  3102 فيفري  08مؤرخ في  80رقم  قرار
 المتضمن تحديد قائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان  3110أكتوبر  31

  3110-3110تكوينات عميا لنيل شيادة  الميسانس " نظام جديد " لمسنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضػمف ، ال3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، المتضػػػمف تحديػػػد قائمػػػة مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي 3110أكتػػػوبر  31المػػػؤرخ فػػػي  000بمقتضػػػى المقػػػرر رقػػػـ  -

 ،3110-3110المؤىمة لضماف تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظاـ جديد " بعنواف السنة الجامعية 
 .3110مارس  32 إلى 31بناءا عمى محضر إجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل المنعقدة مف  -

  

   يقـــــــــرر
 

، المتضػػمف 3110أكتػػوبر  31رخ فػػي المػػؤ  000: ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تتمػػيـ ممحػػق القػػرار رقػػـ المــادة األولــى
تحديػػد قائمػػة مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي المؤىمػػة لضػػماف تكوينػػات عميػػا لنيػػل شػػيادة الميسػػانس " نظػػاـ 

 ،3110-3110جديد" بعنواف السنة الجامعية 
 ، والمذكور أعاله، عمى النحو التالي :3110أكتوبر  31المؤرخ في  000: يتمـ المقرر رقـ 3المـادة 

 عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية ميدان :
 جامعة تيارت

 عموم التسيير
 ليسانس أكاديمية

 عمـو مالية -
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 .............................".الباقي بدون تغيير".................................
تطبيػق ىػذا القػرار يكمف مدير التكويف العالي في مرحمة التدرج ومدير جامعة تيارت، كل فيما يخصو، ب :2المـادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102فيفري  08حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3103أكتوبر  10المؤرخ في  300يتمم القرار رقم  3102 فيفري  08مؤرخ في  80رقم  قرار

 بجامعة ورقمة 3102-3103المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70ضى المرسوـ التنفيذي رقـ بمقت -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضػػػمف تأىيػػػل الميسػػػانس المفتوحػػػة بعنػػػواف السػػػنة 3103أكتػػػوبر  0المػػػؤرخ فػػػي  300بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 ة،بجامعة ورقم 3102-3103الجامعية 
 .3103مارس  00بناءا عمى محضر إجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -

  

   يقـــــــــرر
 

المتضػمف تأىيػل ، 3103أكتػوبر  0المػؤرخ فػي  300ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة ورقمة، 3102-3103الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 ، والمذكور أعاله، عمى النحو التالي:3103أكتوبر  0المؤرخ في  300يتمـ ممحق القرار رقـ  :3ادة المـ
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 

 عمـو و تكنولولجيا
 

 محروقات
 ـ تنقيب
 ـ إنتاج

 ـ ميكانيؾ الورشات البترولية
 ..".......................................دون تغييرالباقي ب...................................".............

يكمف مدير التكويف العالي في مرحمة التدرج ومدير جامعة ورقمػة، كػل فيمػا يخصػو، بتطبيػق ىػذا القػرار  :2المـادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102فيفري  08حرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102 فيفري  07مؤرخ في  80رقم  قرار
 0ارية وعموم التسيير بجامعة سطيفلقسم عموم التسيير  لكمية العموم اإلقتصادية  والتج

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ 

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 

يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00لمرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بمقتضػػػى ا -
 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 

 .3103مارس  0بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بتاريخ  -
  

   يقـــــــــرر
 

 جمادى الثانية 30 المؤرخ في 397-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  08: تطبيقا ألحكاـ المادة األولىالمادة 
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0030

لتجارية وعمـو القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير لكمية العموـ اإلقتصادية وا
 .0التسيير بجامعة سطيف

تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػـو التسػػيير لكميػػة العمػػـو اإلقتصػػادية  والتجاريػػة  :3المـــادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 0وعمـو التسيير بجامعة سطيف 

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 0كويف ومدير جامعة سطيف تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والت :2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

والػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  3103أفريػل  32المؤرخ في  00: يعد القرار رقـ 0المـادة 
 ية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.لقسـ عمـو التسيير لكمية العمـو اإلقتصاد

 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير حاج صحراوي حمودي
 رئيس القسـ بف سديرة عمر

 أستاذ التعميـ العالي بوىزة دمحم
 أستاذ التعميـ العالي ممياني حكيـ
 التعميـ العالي أستاذ بوعظـ كماؿ

 أستاذ  محاضر صنف " أ " روابحي عبد الناصر

 أستاذ  محاضر صنف " ب " بودرامة مصطفى

 مسؤولة مكتبة بف مخموؼ فريدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102 فيفري  07مؤرخ في  89رقم  قرار

 0لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة سطيفلقسم العموم التجارية  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 08سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال

يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 و المتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 

 .3103 مارس 0بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بتاريخ  -
  

   يقـــــــــرر
 

 جمادى الثانية 30 المؤرخ في 397-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  08تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0030

التجارية لكمية العموـ اإلقتصادية  والتجارية و  القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ
 .0عمـو التسيير بجامعة سطيف

: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية لكمية العمـو اإلقتصادية  والتجاريػة و 3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 0عمـو التسيير بجامعة سطيف 

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 0مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة سطيف  تكمف :2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ميػة و الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنػة العم 3103أفريل  32المؤرخ في  00يعد القرار رقـ  :0المـادة 
 لقسـ العمـو التجارية لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.

 

 3102فيفري  19حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية 
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية زواوي موسى

 رئيس القسـ ناصر إسماعيل
 اليأستاذ التعميـ الع جناف عبد المجيد

 أستاذ  محاضر صنف " أ " بركاف يوسف
 أستاذ  محاضر صنف " أ " عكي عمواني عومر

 أستاذ  مساعد صنف " أ " حركاتي نبيل

 أستاذ  مساعد صنف " أ " ولد أعمر إسماعيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية 3102 فيفري  07مؤرخ في  88رقم  قرار

 0ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة سطيف
 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12قتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بم -
 منو، المعدؿ و المتمـ، 00الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا ال سيما المادة 

يعػػػدؿ  ،3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 و المتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 

 .3118ديسمبر  00 و 33بناءا عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لكمية الطب بتاريخ  -
 يقـــــــــرر

 جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ   00: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المػػادة األولػػى
المعدؿ و المػتمـ و المػذكور أعػاله ، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد ، 3112 أوت 32 الموافق 0030

 .0القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة سطيف
يػػذا بالجػػدوؿ الممحػػق ب 0تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة الطػػب بجامعػػة سػػطيف: 3المـــادة 

 القرار.
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحػث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف2المػادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
سػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس والػػػذي يحػػػدد القائمػػػة اإل 3101مػػػاي  00المػػػؤرخ فػػػي  000: يعػػػد القػػػرار رقػػػـ 0المــــادة 

 العممي لكمية الطب بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.
 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لقرار يتضمن أعضاء المجمس العمميممحق با

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب  لعوامري سميماف

 عميد الكمية توابتي عبد الرزاؽ
 نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات العميا والبحث العممي محدادي صالح
 نائب عميد الكمية مكمف بالبيداغوجية طالبي الربيع
 ئيس قسـ الطبر  جميمي عمر

 رئيس قسـ جراحة األسناف بوكرزازة أبو بكر
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطب مومني عبد الحق

 مدير مخبر بحث حامدي شريف مختار

 ممثمة األساتذة  جابي فريدة

 ممثل األساتذة المساعديف حمدوش دمحم

 مسؤولة المكتبة بف مخموؼ فريدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية 3102 فيفري  07مؤرخ في  87رقم  قرار

 0لمجنة العممية لقسم الطب لكمية الطب بجامعة سطيفألعضاء ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 

يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 و المتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 

 .3118نوفمبر  21ديسمبر و 30بناءا عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الطب بتاريخ  -
  

   يقـــــــــرر
 

ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
المعدؿ و المػتمـ و المػذكور أعػاله ، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد ، 3112 أوت 32 الموافق 0030

 .0طب بجامعة سطيفالقائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب لكمية ال
بالجػػػدوؿ  0تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ الطػػػب لكميػػػة الطػػػب بجامعػػػة سػػػطيف :3المــــادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 

 ي النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر ف
والذي يحدد القائمة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  3101ماي  00المؤرخ في  000يعد القرار رقـ  :0المـادة 

 لقسـ الطب لكمية الطب بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.
 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية 

 الصفة م والمقباإلس
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطب  - مومني عبد الحق -
 رئيس قسـ الطب - جميمي عمر -
 أستاذ التعميـ العالي مومني عبد الحق -
 أستاذ  محاضر إستشفائي جامعي جابي فريدة -
 أستاذ  محاضر إستشفائي جامعي لخضاري نور الديف -
 أستاذ  محاضر إستشفائي جامعي صديق الياشمي -
 أستاذ  محاضر إستشفائي جامعي كرة صالحمشا -
 أستاذ  مساعد إستشفائي جامعي حمدوش دمحم -
 أستاذ  مساعد إستشفائي جامعي بف زميت مخموؼ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 فيفري  07مؤرخ في  71رقم  قرار

 0المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعموم األرض بجامعة سطيف
 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 

، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،

، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 09الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 

يعػػػدؿ ، 3100 وفمبرنػػػ 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 

 .3101جويمية  0بناءا عمى محضر إنتخاب المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض بتاريخ  -
  

   يقـــــــــرر
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12التنفيػػذي رقػػـ مػػف المرسػػـو  00: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله ، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

 .0القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض بجامعة سطيف
المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض بجامعة سػطيف  تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء :3المـادة 

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 0
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 

 العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث 
والػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس  3101نػػوفمبر  37المػػؤرخ فػػي  071يعػػد القػػرار رقػػـ  :0المـــادة 

 العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.
 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 اذ رشيد حراوبيةاألست                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الصفة اإلسم والمقب
 يندسة المعمارية وعمـو األرضرئيس المجمس العممي  لمعيد ال الطيب بويمة
 مدير معيد اليندسة المعمارية و عمـو األرض عمي شوقي

 مساعد المدير مكمف بالبحث و ما بعد التدرج عبد الرزاؽ جميمي
 مساعد المدير مكمف بالبيداغوجية العربي خابر
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية عبد هللا خماؿ
 رئيس قسـ عمـو األرض مباركية عمر
 مدير مخبر الطاىر بالؿ
 مدير مخبر حمزة زغالش

 مدير مخبر مدني السعيد

 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " الياشمي لغوؽ 
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " كريـ زيغمي
 ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ " السعيد بمعمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية 3102 فيفري  07مؤرخ في  70رقم  قرار

 0ية التكنولوجيا لجامعة سطيفألعضاء المجمس العممي لكم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
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يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 و المتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ،  00الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ال سيما المادة 

 .3101جويمية  10بناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بتاريخ  -
 قـــــــــرر

 جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ   00ألحكػػاـ المػػادة تطبيقػػا  المــادة األولــى:
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله ، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

 .0القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف
بالجػػدوؿ الممحػػق  0سػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة التكنولوجيػػا بجامعػػة سػػطيف: تحػػدد القائمػػة اإل3المـــادة 

 بيذا القرار.
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
والػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس  3101نػػوفمبر  37المػػؤرخ فػػي  080يعػػد القػػرار رقػػـ  :0المـــادة 

 العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.
 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا  بف عنيبة دمحم الطاىر

 الكمية عميد رحماني لزىر
 نائب عميد الكمية غربي أحمد
 نائب عميد الكمية  قالؿ مسعود
 رئيس قسـ اليندسة المدنية تاحي أحسف

 رئيس قسـ ىندسة الطرائق بوزرافة إبراىيـ
 رئيس قسـ اإللكتروتقنية راجعي حمود
 رئيس قسـ ميداف عمـو و تقنيات عميواف توفيق
 اليندسة المدنية رئيس المجنة العممية لقسـ كبيش خميفة
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق جمولي إبراىيـ
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقنية بوكثير طارؽ 
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ زقاي عامر

 مدير مخبر  بف عاشور جعفر

 مدير مخبر  مرزوقي عبد العزيز

 مدير مخبر  حداوي نصر الديف

 مدير مخبر  خميمش مبروؾ

 مدير مخبر  كريـ فاتح

 مدير مخبر  شافع صالح

 مدير مخبر  أوراري عمي

 مدير مخبر  نعموف فريد

 مدير مخبر  نسارؾ بمقاسـ

 مدير مخبر  لعجاؿ بمقاسـ

 ممثل األساتذة مصف المحاضريف " أ " لقسـ اليندسة المدنية بف الشيخ لحسف
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 ة لقسـ ىندسة الطرائقممثل األساتذ خنفر نبيل
 ممثل األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ بولوفة عبد السالـ

 ممثل عف األساتذة المحاضريف لقسـ " أ " لقسـ اإللكترونيؾ ىمساس كماؿ الديف
 ممثل عف األساتذة المحاضريف لقسـ " أ " لقسـ اإللكتروتقنية بياضي عبد الحفيع
 المحاضريف قسـ " ب " ممثل عف األساتذة  بوعافية عبد الوىاب

 ممثل عف األساتذة المحاضريف لقسـ " أ " بف عائشة دمحم
 مسؤولة مكتبة الكمية ىندؿ مميكة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 فيفري  07مؤرخ في  73رقم  قرار

 0المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03وـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرس -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00نفيػػػذي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػـو الت -

 و المتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 08و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة
 .3101جواف  21بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بتاريخ  -

   يقـــــــــرر
ــى  دى الثانيػػةجمػػا 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول

المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030
 .0القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف

 0نيػة لكميػة التكنولوجيػا بجامعػة سػطيفتحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ اليندسػة المد :3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

والػػذي يحػػػدد القائمػػة اإلسػػػمية ألعضػػاء المجنػػػة  3101نػػػوفمبر  37المػػؤرخ فػػي  080رقػػػـ يعػػػد القػػرار  :0المـــادة 
 العممية لقسـ اليندسة المدنية لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.

 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
ػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ  ػػػػػ

 بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية ممحق
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية   كبيش خميفة
 رئيس القسـ تاحي أحسف

 أستاذ محاضر قسـ " أ " لعجاؿ محمود
 أستاذ محاضر قسـ " أ " مقراني العربي
 أستاذ محاضر قسـ " ب " بمقاسمية مراد
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بوقرينة السعيد
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 يحدد القائمة  3102 فيفري  07مؤرخ في  72رقم  قرار
 0اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 لحكومة،تعييف أعضاء ا
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 عة و القواعد الخاصة بتنظيميا ال سيما الفصل األوؿ منو، المعدؿ و المتمـ، الذي يحدد مياـ الجام
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
 .0ب ممثل األساتذة لمختمف األسالؾ في المجمس العممي لجامعة سطيف بناءا عمى محاضر إنتخا -

   يقـــــــــرر 
 جمػادى الثانيػة 30 المػؤرخ فػي 397-12: تطبيقػا ألحكػاـ الفصػل األوؿ مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ المادة األولـى

لػى تحديػد المعدؿ و المػتمـ و المػذكور أعػاله ، ييػدؼ ىػذا القػرار إ، 3112 أوت 32 الموافق 0030
 .0القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سطيف

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 0تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سطيف :3المـادة 
، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة سطيف  :2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
و الػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس  3100مػػارس  33المػػؤرخ فػػي  008يعػػد القػػرار رقػػـ  :0المـــادة 

 العممي لجامعة سطيف )سابقا( ممغى.
 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                         
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اء المجمس العمميممحق بالقرار يتضمن أعض

 الصفة اإلسم والمقب
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لكمية العمـو  باقي شكيب أرسالف

نائػػب مػػدير الجامعػػة مكمػػف بػػالتكويف العػػالي فػػي الطػػور الثالػػث والتأىيػػل الجػػامعي والبحػػث العممػػي  مصطفاي دمحم
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 مدير الجامعة مكمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية نائب بف نعيش عبد الكريـ
نائػػب مػػدير الجامعػػة مكمػػف بػػالتكويف العػػالي فػػي الطػػوريف األوؿ و الثػػاني و التكػػويف المتواصػػل و  حرز هللا داود

 الشيادات و التكويف العالي في التدرج
 مف بالتنمية واإلستشراؼ و التوجيونائب مدير الجامعة مك مقراني العربي

 عميد كمية العمـو معماش مصطفى
 عميد كمية التكنولوجيا رحماني لزىر

 عميد كمية العمـو اإلقتصادية، العمـو التجارية وعمـو التسيير  صالحي صالح
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة قشي عبد اليادي
 عميد كمية الطب توابتي عبد الرزاؽ

 مدير معيد اليندسة المعمارية و عمـو األرض عمي شوقي
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 مدير معيد البصريات و ميكانيؾ الدقة قصاص حسيف
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو بف سالـ نصر الديف

 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بف عنيبة دمحم
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة خنوؼ الصديق

 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلقتصادية، العمـو التجارية وعمـو التسيير ناف عبد المجيدج
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب لعوامري سميماف

 رئيس المجمس العممي لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقة بوزيد جماؿ
 ـ األرضرئيس المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعمو  بويمة الطيب

 مسؤوؿ المكتبة المركزية قمطاؼ لخضر
 مدير وحدة البحث " الفوتونيات و البصريات" جماغ نصر الديف

 مدير وحدة البحث " المواد المتقدمة" حميدوش دمحم
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية العمـو شعوي زيف العابديف

 مـوممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية الع كامل نجاة
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية التكنولوجيا بولجباؿ السبتي
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية العمـو لعمامرة عثماف

 ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية العمـو اإلقتصادية بوىزة دمحم
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية العموماإلقتصادية بف فرحات ساعد

 ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية الطب حيى آماؿأوي
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية الطب بوشناؽ كماؿ

 ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة بغياني عبد الرحماف
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة عرعار لخميسي

 ممثل األساتذة مصف األستاذية لمعيد البصريات واقدي الحاج
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لمعيد البصريات مقالتي السعيد
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض بالؿ الطاىر

 ممثل األساتذة مصف األستاذية لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض لغوؽ الياشمي
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " صحراوي رشيد

 ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ " رايس منيرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102 فيفري  07مؤرخ في  70رقم  قرار
 0ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ 

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 ةجمػػػادى الثانيػػػ 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 00الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 و المتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
 .3101نوفمبر  3بناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العمـو بتاريخ  -

  

   يقـــــــــرر
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ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  00: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
مػتمـ و المػذكور أعػاله ، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد المعدؿ و ال، 3112 أوت 32 الموافق 0030

 .0القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة سطيف
بالجػػدوؿ الممحػػق بيػػذا  0تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة العمػػـو بجامعػػة سػػطيف :3المـــادة 

 القرار.
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0عد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيفتكمف مديرة الدراسات لما ب :2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
والػػػذي يحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس  3103جػػػانفي  00المػػػؤرخ فػػػي  03يعػػػد القػػػرار رقػػػـ  :0المــــادة 

 سطيف )سابقا( ممغى.العممي لكمية العمـو بجامعة 
 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عضاء المجمس العمميممحق بالقرار يتضمن أ

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو  بف سالـ نصر الديف
 عميد الكمية معماش مصطفى

 نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا بوشامة عبد العزيز
 نائب العميد مكمف بما بعد التدرج عيبش عيسى
 رئيس قسـ الفيزياء كراش لحسف
 الكيمياء رئيس قسـ قعموف بشير

 رئيس قسـ الرياضيات بف سريدي حميد
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي بوعماري عبد القادر

 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء معوش جماؿ
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات مرواني بوبكر
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء زايدي فاروؽ 

 عممية لقسـ اإلعالـ اآلليرئيس المجنة ال عميوات مخموؼ
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ اآللي خبابة عبد هللا
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ اآللي طواىرية دمحم

 ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسـ الفيزياء منصوري عبد العزيز
 قسـ الفيزياءممثل األساتذة مصف األستاذية ل شرقي عبد الحميد

 ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسـ الفيزياء سطيفي فاطمة
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " ساحمي بمقاسـ
 ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ " نقاش مبروؾ

 رئيس مخبر لوعيل العياشي

 رئيس مخبر كراشني عمر

 رئيس مخبر بوسنة أحمد

 رئيس مخبر عزيزي عمر

 رئيس مخبر اني بوبكرمرو 

 رئيس مخبر مدني شريف عبد المطيف 

 رئيس مخبر خرموش أحمد
 مسؤوؿ مكتبة بوشامة نبيل

 مدير مخبر  ىاروف عبد الحميـ

 مدير مخبر  بوكراـ عبد هللا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية 3102 فيفري  07مؤرخ في  70رقم  قرار
 0ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء لكمية العموم بجامعة سطيف

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
 .3101أكتوبر  39بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الفيزياء بتاريخ  -

  

   يقـــــــــرر
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12يػػذي رقػػـ مػػف المرسػػـو التنف 08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعػػدؿ و المػػتمـ و المػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػق 0030

 .0القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء لكمية العموـ  بجامعة سطيف
بالجػػدوؿ  0مميػػة لقسػػـ الفيزيػػاء لكميػػة العمػػـو بجامعػػة سػػطيفتحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة الع :3المـــادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف: 2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
والذي يحدد القائمة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  3100جانفي  00المؤرخ في  00عد القرار رقـ : ي0المـادة 

 لقسـ الفيزياء لكمية العمـو بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.
 3102ري فيف 07حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 

 الصفة اإلسـ و المقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء  معوش جماؿ
 رئيس القسـ كراش لحسف
 أستاذ التعميـ العالي شيلوعيل العيا
 أستاذ التعميـ العالي بوسنة أحمد

 أستاذ التعميـ العالي شعوي زيف العابديف
 أستاذ التعميـ العالي شرقي عبد الحميد

 أستاذ محاضر قسـ " أ " حوامر سميـ
 أستاذ محاضر قسـ " ب " مصباح عمار
 أستاذ مساعد قسـ " أ " شدري عادؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية 3102 فيفري  07مؤرخ في  70رقم  قرار
 0ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء لكمية العموم بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07 المؤرخ فػي 301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 08ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
 .3101أكتوبر  39بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الكيمياء بتاريخ  -

  

   يقـــــــــرر
 

ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

 .0كمية العموـ بجامعة سطيفالقائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء ل
بالجػػدوؿ  0تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ الكيميػػاء لكميػػة العمػػـو بجامعػػة سػػطيف :3المـــادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعػة سػطيف :2المـادة 

 رار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا الق
والذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية ، 3100جانفي  00المؤرخ في  02يعد القرار رقـ  :0المـادة 

 لقسـ الكيمياء لكمية العمـو بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.
 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 
 الصفة سم والمقباإل

 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء  زايدي فاروؽ 
 رئيس القسـ ققموف بشير
 أستاذ التعميـ العالي عزيزي عمر

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بوشامة عبد العزيز
 أستاذ محاضر قسـ " أ " سطيفي فاطمة
 أستاذ محاضر قسـ " ب " سحاري عمي

 قسـ " أ " أستاذ مساعد أيت موسى سميرى 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية 3102 فيفري  07مؤرخ في  79رقم  قرار
 0ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات لكمية العموم بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70وـ التنفيذي رقـ بمقتضى المرس -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 08بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
 .3101أكتوبر  39لقسـ الرياضيات بتاريخ بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية  -

  

   يقـــــــــرر
ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول

المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030
 .0اء المجنة العممية لقسـ الرياضيات لكمية العموـ بجامعة سطيفالقائمة اإلسمية ألعض

بالجػدوؿ  0: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنػة العمميػة لقسػـ الرياضػيات لكميػة العمػـو بجامعػة سػطيف3المـادة 
 الممحق بيذا القرار.

، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0سػطيف تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة :2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

والذي يحدد القائمة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  3100جانفي  00المؤرخ في  00يعد القرار رقـ  :0المـادة 
 لقسـ الرياضيات لكمية العمـو بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.

 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية 
 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات  مرواني بوبكر

 رئيس قسـ الرياضيات بف سريدي حميد
 أستاذ التعميـ العالي زيادي عبد القادر

 عاليأستاذ التعميـ ال سمماني ليندة
 أستاذ التعميـ العالي طرابمسي ندير
 أستاذ محاضر قسـ " أ " سرار توفيق
 أستاذ محاضر قسـ " أ " زيتوني رشيد

 أستاذ محاضر قسـ " ب " ساحمي بمقاسـ
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بمعايب دمحم الطاىر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 فيفري  07مؤرخ في  78رقم  قرار
 0لعموم بجامعة سطيفالمجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي لكمية ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
ي ، الػذ0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00ي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذ -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
 .3101أكتوبر  39بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بتاريخ  -

  

   يقـــــــــرر
 

ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08بيقػػا ألحكػػاـ المػػادة تط المــادة األول
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

 .0القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي لكمية العموـ بجامعة سطيف
 0تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ اإلعػػػالـ اآللػػػي لكميػػػة العمػػػـو بجامعػػػة سػػػطيف :3المــــادة 

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 

 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػم
والذي يحدد القائمة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  3100جانفي  00المؤرخ في  00يعد القرار رقـ  :0المـادة 

 لقسـ اإلعالـ اآللي لكمية العمـو بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.
 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 يس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآلليرئ  عميوات مخموؼ

 رئيس القسـ بوعماري عبد القادر
 أستاذ محاضر قسـ " أ " مساوي عبد الوىاب

 أستاذ محاضر قسـ " أ " خبابة عبد هللا
 أستاذ محاضر قسـ " أ " طواىرية دمحم

 أستاذ محاضر قسـ " ب " دويدي العمري 
 أستاذ مساعد قسـ " أ " نقاش مبروؾ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس يحدد 3102 فيفري  07مؤرخ في  77رقم  قرار
 0العممي لكمية عموم العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70تضى المرسوـ التنفيذي رقـ بمق -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 09الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
مػػارس  8لعممػػي لكميػػة العمػػـو اإلقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػـو التسػػيير بتػػاريخ بنػػاءا عمػػى محضػػر إجتمػػاع المجمػػس ا -

3103. 
   يقـــــــــرر 

 

 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12مػػػف المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  00: تطبيقػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة المـــادة األولـــى
لقػرار إلػى تحديػد القائمػة المعدؿ والمتمـ والمػذكور أعػاله، ييػدؼ ىػذا ا، 3112 أوت 32 الموافق 0030

 .0اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة سطيف
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة  :3المـادة 

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 0سطيف
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
اء المجمس العممي والذي يحدد القائمة اإلسمية ألعض 3103أفريل  32المؤرخ في  02يعد القرار رقـ : 0المـادة 

 لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.
 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد كمية رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير صالحي صالح

 ة العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمي جناف عبد المجيد
 نائب العميد مكمف بالبحث  بروش زيف الديف

 نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا  صكاؾ مراد
 رئيس قسـ التسيير بف سديرة عمر
 رئيس قسـ التجارة ناصر إسماعيل

 رئيس قسـ اإلقتصاد بف يعقوب الطاىر
 لقسـ التجارةرئيس المجنة العممية  زواوي موسى

 رئيس المجنة العممية لقسـ التسيير حاج صحراوي حمودي
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلقتصاد ىباش فارس
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسـ التجارة بركاف يوسف



    3102-الثالثي األول                                                          النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             92

 

 ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسـ التسيير ممياني حكيـ
 لقسـ التسييرممثل األساتذة مصف األستاذية  بوعظـ كماؿ
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسـ اإلقتصاد عماري عمار
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسـ اإلقتصاد بورغدة حسيف

 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " بودرامة مصطفى
 ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ " عمراف عز الديف
 مسؤوؿ مكتبة الكمية بورناف بومديف

 مدير مخبر الشراكة و اإلستثمار بيزة دمحم
 مدير مخبر تقييـ أسواؽ رؤوس األمواؿ جبار محفوظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة اإلسمية 3102 فيفري  07مؤرخ في  011رقم  قرار

 0والتجارية وعموم التسيير بجامعة سطيف لقسم العموم اإلقتصادية لكمية العموم اإلقتصادية
 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 و البحث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
 .3103فيفري  38بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو اإلقتصادية بتاريخ  -

  

   يقـــــــــرر
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12سػػـو التنفيػػذي رقػػـ مػػف المر  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله ، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ اإلقتصػػػادية لكميػػػة العمػػػـو اإلقتصػػػادية والتجاريػػػة وعمػػػـو 
 .0التسيير بجامعة سطيف

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو اإلقتصادية لكمية العمـو اإلقتصػادية والتجاريػة  :3دة المـا
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 0وعمـو التسيير بجامعة سطيف

تنفيػذ ، كػل فيمػا يخصػو ب0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

والػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  3103أفريػل  32المؤرخ في  00يعد القرار رقـ  :0المـادة 
 سطيف )سابقا( ممغى.لقسـ العمـو اإلقتصادية لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة 

 

 3102فيفري  19حرر بالجزائر في                                                                                            
 حث العمميوزير التعميم العالي والب                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 المجنة العممية لقسـ العمـو اإلقتصاديةرئيس   ىباش فارس

 رئيس القسـ بف يعقوب الطاىر
 أستاذ التعميـ العالي عماري عمار
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بورغدة حسيف

 أستاذ مساعد قسـ " أ " عمراف عز الديف
 أستاذ مساعد قسـ " أ" بوروبة كاتبة

 أستاذ مساعد قسـ " أ " بف عامر نبيل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102 فيفري  07مؤرخ في  010رقم  قرار
 0مجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سطيفألعضاء ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000وؿ ربيػع األ 07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12مرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بمقتضػػػى ال -

 منو، 09الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
 .3101ية جويم 02و 03بناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة بتاريخ  -

   يقـــــــــرر
ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  00: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول

المعػػدؿ و المػػتمـ و المػػذكور أعػػاله ، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػق 0030
 .0الطبيعة و الحياة بجامعة سطيفالقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو 

بالجػدوؿ  0تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممػي لكميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعػة سػطيف :3المـادة 
 الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة سطيف  :2المـادة 
 ا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذ

والػػػذي يحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس  3100جػػػانفي  00المػػػؤرخ فػػػي  09: يعػػػد القػػػرار رقػػػـ 0المػػػػادة 
 العممي لكمية عمـو الطبيعة و الحياة بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.

 

 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة  خنوؼ الصادؽ
 عميد الكمية عبد اليادي قشي

 مدير مساعد مكمف بالبيداغوجيا  مباركية عبد الحميد
 مدير مساعد مكمف بالدراسات لما بعد التدرج  بوزرزور حمنة
 رئيس قسـ البيوكيمياء بمحطاب رشيد
 رئيس قسـ البيولوجيا و فيزيولوجيا الحيواف عميرة سماعيف

 لوجيا النباترئيس قسـ البيئة و فيزيو  رمضاني مسعود
 رئيس قسـ الميكروبيولوجيا طمامنة عز الديف

 رئيس قسـ العمـو الفالحية بف دمحم عمار
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا فيزيولوجيا الحيواف بونشادة مصطفى

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية عربيع دمحم
 ـ البيئة وفيزيولوجيا النباترئيس المجنة العممية لقس عادؿ شاكر نجيب

 رئيس المجنة العممية لقسـ البيوكيمياء بغياني عبد الرحماف
 مدير مخبر عرعار لخميسي
 مدير مخبر حفصي ميمود
 مدير مخبر لعور حسيف

 مدير مخبر دحامنو صميحة
 ممثل األساتذة لقسـ البيوكيمياء سناطجور عبد الرحماف

 لقسـ البيولوجيا و فيزيولوجيا الحيوافممثل األساتذة  دحامنة صميحة
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ البيئة وفيزيولوجيا النبات بوزرزور حمنة بف دمحم بف عمر

 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " ب " شارؼ نور الديف
 ممثل األساتذة لقسـ الميكروبيولوجيا بوحراتي الصادؽ

 ألساتذة لقسـ الميكروبيولوجياممثل ا حرز هللا داود
 ممثل عاألساتذة المساعديف قسـ " أ " خنشوش عبد  الحميـ

 مسؤولة مكتبة الكمية بوضياؼ شافية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3102 فيفري  07مؤرخ في  013رقم  قرار
 0سطيفالعممية لقسم العموم الفالحية لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ت وزير التعميـ العالي و البحث العممي، يحدد صالحيا
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 الثانيػػػةجمػػػادى  30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
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 .3101جويمية  03بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية بتاريخ  -
 يقـــــــــرر

 

ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08لمػػادة تطبيقػػا ألحكػػاـ ا المــادة األول
المعػػدؿ والمػػتمـ والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػق 0030

القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العمميػة لقسػـ العمػـو الفالحيػة لكميػة عمػـو الطبيعػة و الحيػاة بجامعػة 
 .0سطيف

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػـو الفالحيػة لكميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعػة  :3دة المـا
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 0سطيف

، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 
 نشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ي

والػػذي يحػػػدد القائمػػة اإلسػػػمية ألعضػػاء المجنػػػة  3101نػػػوفمبر  37المػػؤرخ فػػي  079: يعػػػد القػػرار رقػػػـ 0المـــادة 
 العممية لقسـ العمـو الفالحية لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.

 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ء المجنة العمميةممحق بالقرار يتضمن أعضا
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية  كربيع دمحم
 رئيس القسـ بف دمحم عمار

 أستاذ التعميـ العالي فني دمحم
 أستاذ محاضر قسـ " أ " حفصي ميمود
 أستاذ محاضر قسـ " أ " شنافي حورية

 أستاذ محاضر قسـ " ب" حمادوش معموش ليندة
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بوصبع عبد الوىاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102 فيفري  07مؤرخ في  012رقم  قرار

 0لقسم البيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوان لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سطيف
 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00قتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بم -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 08دد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يح
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 .3101جويمية  03بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ البيولوجيا وفيزيولوجيا الحيواف بتاريخ  -
   يقـــــــــرر 

 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12فيػػذي رقػػـ مػػف المرسػػـو التن 08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة ، 3112 أوت 32 الموافق 0030

اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا وفيزيولوجيا الحيواف لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة 
 .0سطيف

القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ البيولوجيػا وفيزيولوجيػا الحيػواف لكميػة عمػـو الطبيعػة  تحدد :3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 0والحياة بجامعة سطيف

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة سطيف  :2المـادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار 

والػػذي يحػػػدد القائمػػة اإلسػػػمية ألعضػػاء المجنػػػة  3101نػػػوفمبر  37المػػؤرخ فػػي  070يعػػػد القػػرار رقػػػـ  :0المـــادة 
 العممية لقسـ البيولوجيا و فيزيولوجيا الحيواف لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.

 

 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة المقباإلسم و 

 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا و فيزيولوجيا الحيواف  بونشادة مصطفى
 رئيس القسـ عميرة سماعيف
 أستاذ التعميـ العالي خنوؼ الصديق
 أستاذ محاضر قسـ " أ " دحامنة صميحة

 أستاذ محاضر قسـ " أ " قاسـ رشيد
 أستاذ محاضر قسـ " أ " ىوشار بخوش

 أستاذ محاضر قسـ " ب" خضرقاسيمي ل
 أستاذ مساعد قسـ " أ " جردالي صوفيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102 فيفري  07مؤرخ في  010رقم  قرار
 0لقسم عمم البيئة وبيولوجيا النبات لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سطيف

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث ا
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

 .3101جويمية  03بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ عمـ البيئة وبيولوجيا النبات بتاريخ  -
   يقـــــــــرر 

 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12سػػـو التنفيػػذي رقػػـ مػػف المر  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة ، 3112 أوت 32 الموافق 0030

اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ البيئػػػة وبيولوجيػػػا النبػػػات لكميػػػة عمػػػـو الطبيعػػػة والحيػػػاة بجامعػػػة 
 .0سطيف

د القائمة اإلسمية ألعضاء المجنػة العمميػة لقسػـ البيئػة وبيولوجيػا النبػات لكميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة تحد :3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 0بجامعة سطيف

، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 
 شر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ين

والػػذي يحػػػدد القائمػػة اإلسػػػمية ألعضػػاء المجنػػػة  3101نػػػوفمبر  37المػػؤرخ فػػي  070يعػػػد القػػرار رقػػػـ  :0المـــادة 
 العممية لقسـ البيئة وبيولوجيا النبات لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.

 

 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 لقسـ البيئة و بيولوجيا النباترئيس المجنة العممية   عادؿ نجيب شاكر
 رئيس القسـ رمضاني مسعود
 أستاذ التعميـ العالي بوزرزور حمنة
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بف دمحم عمر

 أستاذ محاضر قسـ " أ " رمضاني مسعود
 أستاذ محاضر قسـ " ب" صحراوي رشيد

 أستاذ مساعد قسـ " أ " عيساوي دمحم رضا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3102 فيفري  07مؤرخ في  010رقم  قرار
 0العممية لقسم البيوكيمياء لكمية عموم الطبيعة و الحياة بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0لمؤرخ في ا 001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 

 .3101جويمية  03مجنة العممية لقسـ البيوكيمياء بتاريخ بناءا عمى محضر إجتماع ال -
   يقـــــــــرر 

 

ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
المعػػدؿ و المػػتمـ و المػػذكور أعػػاله ، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػق 0030

 .0قائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوكيمياء لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة سطيفال
ـــادة  تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ البيوكيميػػاء لكميػػة عمػػـو الطبيعػػة والحيػػاة بجامعػػة  :3الم

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 0سطيف
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0لدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعػة سػطيفتكمف مديرة ا: 2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي.
والػػذي يحػػػدد القائمػػة اإلسػػػمية ألعضػػاء المجنػػػة  3101نػػػوفمبر  37المػػؤرخ فػػي  070يعػػػد القػػرار رقػػػـ  :0المـــادة 

 كمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.العممية لقسـ البيوكيمياء ل
 

 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العمميةممحق 
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ البيوكيمياء   بغياني عبد الرحماف
 رئيس القسـ بمحطاب رشيد

 أستاذ التعميـ العالي عرعار لخميسي
 أستاذ التعميـ العالي بمعطار نور الديف

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بوريش حمامة
 أستاذ محاضر قسـ " أ " د الوىاببوزيدي عب

 أستاذ محاضر قسـ " ب " شارؼ نور الديف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 فيفري  07مؤرخ في  010رقم  قرار
 0المجنة العممية لقسم اإللكترونيك لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 08ة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاص

 .3101جواف  37بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بتاريخ  -
  

   يقـــــــــرر
ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول

المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة ، 3112 أوت 32 موافقال 0030
 .0اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف

ـــادة   0عػػة سػػطيف: تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ اإللكترونيػػؾ لكميػػة التكنولوجيػػا بجام3الم
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

والػػذي يحػػػدد القائمػػة اإلسػػػمية ألعضػػاء المجنػػػة  3101ر نػػػوفمب 37المػػؤرخ فػػي  087يعػػػد القػػرار رقػػػـ  :0المـــادة 
 العممية لقسـ اإللكترونيؾ لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.

 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ  زقادي عامر
 رئيس القسـ عميواف توفيق

 أستاذ التعميـ العالي مرزوقي عبد العزيز
 أستاذ التعميـ العالي بمحمادي الطي

 أستاذ التعميـ العالي كريـ فاتح
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بولوفة عبد السالـ

 أستاذ محاضر قسـ " أ " شمالي حميمي
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بمحوكي إبراىيـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 فيفري  07مؤرخ في  019رقم  قرار

 0لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 و المتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12 بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ -
 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 

 .3101جواف  37بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بتاريخ  -
  

   يقـــــــــرر
 

ــىال  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة مــادة األول
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة ، 3112 أوت 32 الموافق 0030

 .0معة سطيفاإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق لكمية التكنولوجيا بجا
 0تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العمميػة لقسػـ ىندسػة الطرائػق لكميػة التكنولوجيػا بجامعػة سػطيف :3المـادة 

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 

 لذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار ا
والػػذي يحػػػدد القائمػػة اإلسػػػمية ألعضػػاء المجنػػػة  3101نػػػوفمبر  37المػػؤرخ فػػي  089: يعػػػد القػػرار رقػػػـ 0المـــادة 

 العممية لقسـ ىندسة الطرائق لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.
 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة لمقباإلسم وا
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق  جمولي إبراىيـ
 رئيس القسـ بوزرافة إبراىيـ

 أستاذ التعميـ العالي حداوي نصر الديف
 أستاذ التعميـ العالي نسارؾ بمقاسـ

 أستاذ التعميـ العالي بف عنيبة دمحم الطاىر
 أستاذ محاضر قسـ " أ " واري كماؿ
 ستاذ محاضر قسـ " أ "أ رياحي فريد

 أستاذ محاضر قسـ " ب " بوقطوشة عبد هللا
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بف عائشة دمحم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 فيفري  07مؤرخ في  018رقم  قرار

 0المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 08ة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاص

 .3101جواف  37بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بتاريخ  -
  

   يقـــــــــرر
ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول

المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة ، 3112 أوت 32 لموافقا 0030
 .0اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف

 0جامعػػة سػػطيفتحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ اإللكتروتقنػػي لكميػػة التكنولوجيػػا ب :3المـــادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي.

ي يحػػػدد القائمػػة اإلسػػػمية ألعضػػاء المجنػػػة والػػذ 3101نػػػوفمبر  37المػػؤرخ فػػي  088يعػػػد القػػرار رقػػػـ  :0المـــادة 
 العممية لقسـ اإللكتروتقني لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف )سابقا( ممغى.

 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني  بوكثير طارؽ 
 رئيس القسـ راجعي حمود

 أستاذ التعميـ العالي وي دمحممصطفا
 أستاذ محاضر قسـ " أ " ىمساس كماؿ الديف

 أستاذ محاضر قسـ " أ " ىاشمي مبروؾ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " رحماني لزىر

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بياضي عبد الحفيع
 أستاذ محاضر قسـ " أ " رفاد عائشة
 أستاذ مساعد قسـ " أ " مقدـ ذياب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 فيفري  07مؤرخ في  109رقم  قرار
 0المجمس العممي لمعيد البصريات وميكانيك الدقة بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70رسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى الم -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
يعػػػدؿ ، 3100 نػػػوفمبر 38 الموافػػػق 0022 محػػػـر 12 المػػػؤرخ فػػػي 010-00بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0787أوت  0المؤرخ في  001-87المرسـو التنفيذي رقـ 
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 09الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

 .3101جويمية  0معيد البصريات وميكانيؾ الدقة بتاريخ بناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي ل -
  

   يقـــــــــرر
ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  09تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول

 المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة، 3112 أوت 32 الموافق 0030
 .0اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة سطيف

ـــادة   0تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لمعيػػد البصػػريات وميكانيػػؾ الدقػػة بجامعػػة سػػطيف :3الم
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0ويف ومػدير جامعػة سػطيفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػ :2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

والػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس  3101نػػوفمبر  37المػػؤرخ فػػي  070يعػػد القػػرار رقػػـ  :0المـــادة 
 يف )سابقا( ممغى.العممي لمعيد البصريات و ميكانيؾ الدقة بجامعة سط

 3102فيفري  07حرر بالجزائر في                                                                                            
 العمميوزير التعميم العالي والبحث                                                                                            

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ء المجمس العمميممحق بالقرار يتضمن أعضا
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لمعيد البصريات و ميكانيؾ الدقة  جماؿ بوزيد

 مدير معيد البصريات و ميكانيؾ الدقة قصاص حسيف
 مدير مساعد مكمف لما بعد التدرج  سماعيل جابي
 مدير مساعد مكمف بالدراسات  روميمي فؤاد

 نيؾرئيس قسـ الميكا سماطة لخضر
 رئيس قسـ البصريات فرية قويدر

 مدير مخبر مقالني السعيد
 مدير مخبر رابح زقاي

 أستاذ التعميـ العالي دمحم حميدوش
 أستاذ التعميـ العالي حسيف عصماني
 أستاذ التعميـ العالي كماؿ لوصيف
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بوعالـ كسكاس

 أستاذ محاضر قسـ " أ " نبيل بمخير
 أستاذ محاضر قسـ " أ " يد مقالتيالسع

 أستاذ مساعد قسـ " أ " فرية فويدر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية  3102فيفري   30مؤرخ في  111رقم  قرار
 ألعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 

، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 01الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 

، 3118جويميػػػػػة  00الموافػػػػػق  0037رجػػػػػب  00المػػػػػؤرخ فػػػػػي  332-18بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -
 والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، 

، 3117أكتػػػػػوبر  03الموافػػػػػق  0021شػػػػػواؿ  32المػػػػػؤرخ فػػػػػي  221-17فيػػػػػذي رقػػػػػـ بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التن -
 والمتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة، 

  يقـــــــــرر
 0030ذي القعػدة  39المؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  01: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

لمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء ، وا3110ديسمبر  37الموافق 
 مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية.

تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة مدرسػػة الدراسػػات العميػػا التجاريػػة فػػي الجػػدوؿ الممحػػق ليػػذا  :2المـــادة 
 القرار.

 والبحث العممي. رسػمية لمتعميـ العالي: ينشر ىذا القرار في النشرة ال3المـادة 
 3102فيفري  26حرر بالجزائر في                                                                                            

 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية

 األعضاء المعينوف: .0
 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوقزاطة جماؿ

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي إسماعيل
 بالتربية الوطنيةممثل الوزير المكمف  عضو تومي سيد أحمد

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف عضو عكاب نادية
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بدايرية منصف

 ممثل الوزير المكمف بالمؤسسات الصغير و المتوسطة و ترقية اإلستثمار عضو بوديعة زىير عمي شوقي
 

 األعضاء المنتخبون: .3
 القطاع الصفة لمقباإلسم وا

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الدراسات والبحوث التجارية - عضو - أوعشريف حساف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ إدارة األعماؿ - عضو - حموتاف عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التجارة الدولية - عضو - لعوج وردية -
 اتذة المساعديفممثمة منتخبة عف سمؾ األس - عضو - حداد فاطمة الزىراء -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - بقيوة ىشاـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف - عضو - مصباحي أرزقي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - قبمي دمحم -
 ييف وعماؿ المصالحممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقن - عضو - حدو الحاج عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - سدات فارج -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - معمـ أماؿ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102فيفري   30مؤرخ في  112رقم  قرار
 مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030القعػػػدة ذي  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 01الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، ال سيما المادة 
، 3103أكتػػػوبر  37الموافػػػق  0022ذي الحجػػػة  02المػػػؤرخ فػػػي  290-03بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 تعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية المتعددة التقنيات بوىراف، والمتضمف تغيير المدرسة العميا ألساتذة ال
 

 يقـــــــــرر
 

 0030ذي القعػدة  39المؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  01تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
اإلسػػػمية ، و المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد القائمػػػة 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق 

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.
تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة المدرسػػة الوطنيػػة المتعػػددة التقنيػػات بػػوىراف فػػي الجػػػدوؿ  :3المـــادة 

 الممحق ليذا القرار.
 العممي. : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث2المـادة 

 3102فيفري  30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران قائمة أعضاء مجمس إدارة 
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة     الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - شاىد لعربي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - زبوج دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - قميل أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف - عضو - اشي عبد القادربف حو  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية - عضو - ثابتي )ـ( خميفي توىامي قمرة -
 ممثل الوزير المكمف بالمؤسسات الصغير و المتوسطة و ترقية اإلستثمار - عضو - خمدوف عبد الرحيـ -
 باألشغاؿ العمومية ممثل الوزير المكمف - عضو - زيدي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية - عضو - سعيدي عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ - عضو - أوشاف مجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف - عضو - حموش براىيـ -
صالح المستشفيا - عضو - قصاب غوؿ عبد القادر -  تممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
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 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 سعيداف عبد القادر -

 أور بف وعمر -

 بف ىونة دمحم -

 ممودي عبد هللا -

 شقاؽ مصطفى -

 فاري بوعناني -

 فراجي أحمد -

 حمار سميـ -

 خالد فطيمة الزىراء -

 دحو عبد القادر -

 رحماني لعربي -

 طالب بف خدة أحمد -

 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -

 عضو -
 عضو -

 عضو -

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة اإللكترونية -

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية -

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية -

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفيزياء والكيمياء -

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي -

 خب عف األساتذة لقسـ المغاتممثل منت -

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف -

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف -

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح -

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح -

 ممثل منتخب عف الطمبة -

 ممثل منتخب عف الطمبة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102فيفري  2المؤرخ في  37يتمم القرار رقم  3102فيفري   30مؤرخ في  113رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 01الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، ال سيما المادة 
 ، 3118جويميػػػػػة  00الموافػػػػػق  0037رجػػػػػب  00المػػػػػؤرخ فػػػػػي  300-18بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 نية لمطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة،المتضمف تحويل المدرسة الوط
الذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة المدرسػة  3102فيفري  2المؤرخ في  37بمقتضى القرار رقـ  -

 الوطنية العميا لمبيطرة.
 يقـــــــــرر

 

ر أعاله، كمػا ىػو محػدد ، والمذكو 3102فيفري  2المؤرخ في  37يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.3المـادة 
 3102فيفري  30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
 األعضاء المعينون:  -0

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس سراي ربيعة
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بورـز فمة

 مزايب سامية

 مراد بمحداد
 عضو
 عضو

 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بف ساسي قدور
 ممثل الوزير المكمف بالمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو محمبي ناصر

 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو أحمد شوقي الكريـ بوغالـ
صالح المستشفيات عضو قريـ ناصر  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 "............................... ن تغييروالباقي بدو" .................................
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد 3103جوان  9يعدل القرار المؤرخ في  3102فيفري   30مؤرخ في  114رقم  قرار
 القائمة اإلسمية ألعضاء  مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 و البحث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 01الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، ال سيما المادة 
المتضمف  ، 3117أوت  01الموافق  0021شعباف  07المؤرخ في  300-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء المدرسة الوطنية العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة،
الػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة المدرسػة الوطنيػة  3103جػواف  9بمقتضى القرار المؤرخ فػي  -

 العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة.
 يقـــــــــرر

 

، والمػػذكور أعػػاله، كمػػا ىػػو محػػدد فػػي 3103جػػواف  9: يعػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار المػػؤرخ فػػي األولــى المــادة
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.3المـادة 
 3102فيفري  30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة

 األعضاء المعينون: -0
 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي رئيس بوقزاطة جماؿ

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عبد الصمد عبد المجيد
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو سردوؾ براىيـ
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 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قوزاح نور الديف
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو كزعي إسماعيل

 ر المكمف بالمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمارممثل الوزي عضو فيصل حبة
 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 بدبودي حياة

 بودريوع وردة

 بوزياف صالح

 ىويف زىية

 بابوري العيدي

 قروط عبد هللا

 بوسيس ىشاـ

 مزوز عبد الوكيل

 لغراب محمود

 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو

 منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريفممثل 

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح

 فيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالحممثل منتخب عف الموظ

 ممثل منتخب عف الطمبة

 ممثل منتخب عف الطمبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102فيفري  39مؤرخ في  115رقم  قرار
 مجمس إدارة المدرسة العميا لعموم البحر وتييئة الساحل

      

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030 ذي القعػػػدة 39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 مف، 01الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، ال سيما المادة 
، 3118جويميػػػػػة  00الموافػػػػػق  0037رجػػػػػب  00المػػػػػؤرخ فػػػػػي  330-18بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 احل إلى مدرسة خارج الجامعة، والمتضمف تحويل المعيد الوطني لعموـ البحر وتييئة السو 
 يقـــــــــرر

 

 0030ذي القعػدة  39المؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  01: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، والمػػػػذكور أعػػػػاله، ييػػػػدؼ ىػػػػذا القػػػػرار إلػػػػى تحديػػػػد القائمػػػػة اإلسػػػػمية 3110ديسػػػػمبر  37الموافػػػػق 

 ة العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل.ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطني
تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة المدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لعمػػوـ البحػػر وتييئػػة السػػاحل فػػي  :3المـــادة 

 الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المـادة 

 3102فيفري  39حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عميا لعموم البحر وتييئة الساحلقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية ال
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس جبراني عبد الحكيـ

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مبربش ظريفة
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو حازي نسيمة
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو عقاد أرزقي

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بف ساسي قدور
 ممثل الوزير المكمف بالدفاع الوطني عضو لوناس أمينة

 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية عضو عولمي ىاروف 
صالح المستشفياتممثل الوزير المكم عضو زايدي لطيفة  ف بالصحة والسكاف وا 

 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو مجاىد عبد الرحماف
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو أيت عمارة أحسف

 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة عضو ناتش ميرة
 بالنقلممثل الوزير المكمف  عضو قميل جياللي
 ممثل الوزير المكمف بالمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو عمواف دمحم

 ممثل الوزير المكمف بالصيد البحري والموارد الصيدية عضو قادري العربي
 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 تاذيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األس عضو أيت عامر نضيرة
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بوعيشة فريد
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ المصالح عضو بوقرينة دمحم

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف  عماؿ المصالح عضو بوسميماف جماؿ
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو خازيمي أسامة

 ممثل منتخب عف الطمبة عضو د كاتيةعبا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103ماي  09المؤرخ في  002يعدل القرار رقم  3102فيفري  39مؤرخ في  116رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09ؤرخ في الم 230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، يحػدد ميػاـ 3110أوت  00الموافػق  0030رجب  00ي المؤرخ ف 377-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  01و  7المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، ال سيما المادتاف 
، 3100أوت  33الموافػػػػػػق  0023رمضػػػػػػاف  33المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  213-00بمقتضػػػػػػى المرسػػػػػػـو التنفيػػػػػػذي رقػػػػػػـ  -

 و،من 3المتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة، ال سيما المادة 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركػز  3103ماي  09المؤرخ في  002بمقتضى القرار رقـ  -

 الجامعي بتيبازة.
 يقـــــــــرر
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، والمػػذكور أعػػاله، كمػػا ىػػو 3103مػػاي  09المػػؤرخ فػػي  002: يػػتمـ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار رقػػـ المــادة األولــى
 رار.محدد في الجدوؿ الممحق بيذا الق

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
 3102فيفري  39حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة

 األعضاء المعينون: -0
 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس مزاش نصيرة
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زدوري حميد
 وزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل ال عضو بولقاف جيدة
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو بمواضح خالد

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو أرزقي دمحموعمي
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو إكروبركاف مينة

 مف بالتجارةممثل الوزير المك عضو بيتر الساسي
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ عضو عيساوي دمحم
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو زبدة جيالني

 ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ عضو عبد الرحماف شاكر
 ممثل الوزير المكمف بالمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو بوقرة سميماف
 ممثل الوالي عضو ق عمادأيت الصدي

 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو اإلجتماعية و اإلنسانية عضو زبدي نصر الديف
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد المغة و األدب العربي عضو بورايو عبد الحميد

 األساتذة لمعيد العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف  عضو بمحيمر إبراىيـ
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد عمـو اإلعالـ و اإلتصاؿ عضو لوصيف سعيد

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد الحقوؽ و العمـو السياسية عضو بوغزالة دمحم ناصر
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو يونسي دمحم

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو أيت موىوب محامد
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ المصالح عضو رياض الزىرة
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ المصالح عضو جيمي سارة
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو شيباني دمحم

 ممثل منتخب عف الطمبة عضو ش نور اإلسالـدحماف عيشو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية  3102مارس  2مؤرخ في  117رقم  قرار
 2ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70سوـ التنفيذي رقـ بمقتضى المر  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو. 03بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة 

المتضػمف  ،3100نػوفمبر  38الموافػق  0022محػـر  2المؤرخ فػي  013-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،3، ال سيما المادة 2إنشاء جامعة قسنطينة 

 يقـــــــــرر
 جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12يػػذي رقػػـ مػػف المرسػػـو التنف 03تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

، المعدؿ و المتمـ، و المػذكور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد 3112 أوت 32 الموافق 0030
 .2القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 

 لممحق ليذا القرار.في الجدوؿ ا 2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة  :3المـادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 

 3102 مارس 2حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس لطرش دمحم اليادي

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ميمي مراد
 التكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المكمف ب عضو قاسمي العياش

 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو سميماني بوجمعة
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو راحيل سالوي رفيق

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بف قدوار صالح
 كف والعمراف ممثل الوزير المكمف بالس عضو بالطيب العممي
صالح المستشفيات عضو عساسي عزوز  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية  عضو دودو عبد العزيز
 ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ عضو شيباح سعد

 دينةممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والم عضو بف عبد هللا الصديق
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو تميمي فوغالي

 ممثل الوالي عضو ىادؼ نور الديف
 

 األعضاء المنتخبون: -3
 

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المعمارية والتعمير - عضو - عايش مسعود -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب - عضو - فردي نادية -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - نوري نسيـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - بوغرارة وحيد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - بوناب عمار -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - بخوش عمي -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - خديجةدراج  -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - بف صالح بدر الديف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية  3102مارس  2مؤرخ في  118رقم  قرار
 3ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 الحكومة،تعييف أعضاء 
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 03معة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجا
المتضػمف  ،3100نػوفمبر  38الموافػق  0022محػـر  2المؤرخ فػي  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3، ال سيما المادة 3إنشاء جامعة سطيف 
 يقـــــــــرر

 

 جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  03تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
، المعػػػدؿ والمػػتمـ، والمػػػذكور أعػػاله، ييػػػدؼ ىػػذا القػػػرار إلػػى تحديػػػد 3112 أوت 32 الموافػػق 0030

 .3القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
 الجدوؿ الممحق ليذا القرار. في 3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف :3المـادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 

 3102 مارس 12حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس باقي شكيب أرسالف

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شباني خالد
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف وعض فموح عبد هللا

 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو غناـ عبد العزيز
 ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والضماف اإلجتماعي عضو عويسي مصطفى

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بودينة رشيد
 لوزير المكمف بالشؤوف الخارجية ممثل ا عضو الياشمي بوبكر
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جوادي بمقاسـ
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو بوديبة إدريس

 ممثل الوالي عضو بوسواليـ عبد الرحماف
 األعضاء المنتخبون: -3

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ـو الطبيعة والحياةممثل منتخب عف األساتذة لكمية عم عضو زدادقة سفياف

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو مامي ـ. زرارقة فيروز
 ممثل منتخب عف األساتذة لكية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية عضو بف الشيخ نور الديف

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو قروي رفيق
 ؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب عف سم عضو بمعربي جموعي
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 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو دعميش عب الحق
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو ماضي بشير

 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف منصور عبد المؤمف
 الطمبةممثل منتخب عف  عضو قيسموف دمحم عبدالمطيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام    3102مارس  0مؤرخ في  119رقم  قرار

 المكونة لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70قـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 مف، 20تنظيميا و سيرىا، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة ب
، و 3103أكتػوبر  37الموافػق  0022ذي الحجػة   02 المػؤرخ فػي 290-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضػػمف تغييػػر تسػػمية المدرسػػة العميػػا ألسػػاتذة التعمػػيـ التكنولػػوجي بػػوىراف إلػػى مدرسػػة وطنيػػة متعػػددة التقنيػػات 
 بوىراف، 

و المتضمف إنشاء األقساـ المكونة لممدرسػة العميػا ألسػاتذة  3101جانفي  01المؤرخ في  0بمقتضى القرار رقـ  -
 التعميـ التكنولوجي بوىراف.

 يقـــــــــرر
 

 0030ذي القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10مػف المرسػـو التنفيػذي  رقػـ  20: طبقا ألحكاـ المادة المادة األولى
ه، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة ، والمػػػذكور أعػػػال3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق 

 لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.
 : تنشأ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف األقساـ التالية :3المادة 

 قسـ اليندسة اإللكترونية، -
 قسـ اليندسة الميكانيكية، -
 قسـ اليندسة المدنية، -
 ء والكيمياء،قسـ الفيزيا -
 قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي، -
 قسـ المانجمنت، -
 قسـ المغات." -

 والمذكور أعاله. 3101جانفي  01المؤرخ في  0يمغى القرار رقـ  :2المـادة 
تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة مدير التكػويف العػالي فػي  : 0المـادة 

مة التدرج و مدير المدرسة المتعددة التقنيػات بػوىراف، كػل فيمػا يخصػو، بتنفيػذ ىػذا القػرار الػذي ينشػر مرح
 في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 سمار  10حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3101نوفمبر  30المؤرخ في  70يعدل القرار رقم  3102مارس  0مؤرخ في  120رقم  قرار
 ارة المركز الجامعي بتيسمسيمت، المعدلالذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  مجمس إد

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39فػق الموا 0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، يحػدد ميػاـ 3110أوت  00الموافػق  0030رجب  00المؤرخ في  377-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  01و  7المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، ال سيما المادتاف 
، يتضػػػمف 3118جويميػػػة  7الموافػػػق  0037رجػػػب  0المػػػؤرخ فػػػي  312-18فيػػػذي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػـو التن -

 منو، 3إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت، ال سيما المادة 
الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة  3101نػػػوفمبر  30المػػػؤرخ فػػػي  70بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 المركز الجامعي بتيسمسيمت، المعدؿ.
 يقـــــــــرر

 

، و المػذكور أعػاله، كمػا ىػو 3101نػوفمبر  30المػؤرخ فػي  70: يتمـ الجػدوؿ الممحػق بػالقرار رقػـ لمادة األولىا
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
 3102 مارس 0حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــــ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيسمسيمت

 األعضاء المعينون: -0

 ئةاليي الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - فاسي ناصر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - بوعدالوي سالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - رزقي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف - عضو - بوطرفة عبد الحميـ -
 ثل السمطة المكمفة بالوظيفة العموميةمم - عضو - بورغيدة زوبير -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي - عضو - البواعمي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ - عضو - سي الطيب عالء الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة - عضو - شادؿ دمحم -
 بالمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار ممثل الوزير المكمف - عضو - تمنطيط جماؿ الديف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة - عضو - داىل دمحم -
 ممثل الوالي - عضو - لباني عبد القادر -

 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - روشو خالد -
 سمؾ األساتذة المساعديفممثل منتخبة عف  - عضو - ستوحي مصطفى -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - مبطوش الطيب -
 ممثل منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح - عضو - بنة عبد القادر -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - إبراىيـ مقدود -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - متواعديف وليد -
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 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  0مؤرخ في  121رقم  قرار
 المكونة لكمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة البويرة

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 كومة،تعييف أعضاء الح
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 20و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة
و المتضػمف ، 3103 جػواف 0 الموافػق 0022 رجػب 00 المػؤرخ فػي 300-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة البويرة.
 يقـــــــــرر

 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12ي رقػػـ مػػف المرسػػـو التنفيػػذ 20: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
و المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى  ، المعػػػدؿ و المػػػتمـ3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

 .-جامعة البويرة  -إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ و اآلداب 
 األقساـ التالية : –جامعة البويرة  -تنشأ لدى كمية الحقوؽ واآلداب  :3المادة 

 قسـ القانوف العاـ، -
 قسـ القانوف الخاص.  -

تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  :2المـادة 
مرحمة التدرج ومدير جامعة البويرة، كػل فيمػا يخصػو، بتنفيػذ ىػذا القػرار الػذي ينشػر فػي النشػرة الرسػػمية 

 عالي والبحث العممي.لمتػعميـ ال
 3102 مارس 10حرر بالجزائر في                                                                                            

 ث العمميوزير التعميم العالي والبح                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  0مؤرخ في  122رقم  قرار

 المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة البويرة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03ـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرسو  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12فيػػػذي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػـو التن -

 منو، 20الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
و المتضػمف ، 3103 جػواف 0 الموافػق 0022 رجػب 00 المػؤرخ فػي 300-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 شاء جامعة البويرة.إن
 يقـــــــــرر
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ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  20تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى إنشػػػاء  ، المعػػػدؿ والمػػػتمـ3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

 .-معة البويرة جا -األقساـ المكونة لكمية اآلداب و المغات 
 األقساـ التالية : –جامعة البويرة  -: تنشأ لدى كمية اآلداب والمغات 3المادة 

 قسـ المغة واألدب العربي، -
 قسـ المغة والثقافة األمازيغية، -
 قسـ اآلداب والمغة الفرنسية، -
 قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية.  -

لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات :2المـادة 
مرحمة التدرج ومدير جامعة البويرة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػػمية 

 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 10حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  0مؤرخ في  123رقم  قرار

 المكونة لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة البويرة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ء الحكومة،تعييف أعضا
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 20جامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ ال
و المتضػمف ، 3103 جػواف 0 الموافػق 0022 رجػب 00 المػؤرخ فػي 300-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة البويرة.
 يقـــــــــرر

 

ــى:  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12تنفيػػذي رقػػـ مػػف المرسػػـو ال 20تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
والمػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػذا القػػرار إلػػى إنشػػاء  ، المعػػدؿ والمػػتمـ3112 أوت 32 الموافػق 0030

 .-جامعة البويرة  -األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية 
 األقساـ التالية : –عة البويرة جام -: تنشأ لدى كمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية 3المادة 

 قسـ العموـ اإلجتماعية، -
 قسـ العمـو اإلنسانية.  -

تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  :2المـادة 
ي ينشر في النشرة الرسػػمية مرحمة التدرج ومدير جامعة البويرة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذ

 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 10حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  0مؤرخ في  124رقم  قرار
 المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا لدى جامعة البويرة

 

 لتعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ا
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعالي و البحث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ ا
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 20الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
و المتضػمف ، 3103 جػواف 0 الموافػق 0022 جػبر  00 المػؤرخ فػي 300-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة البويرة.
 يقـــــــــرر

 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  20: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
والمػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػذا القػػرار إلػػى إنشػػاء  ، المعػػدؿ والمػػتمـ3112 أوت 32 الموافػق 0030

 .-جامعة البويرة  -ألقساـ المكونة لكمية العمـو والتكنولوجيا ا
 األقساـ التالية : –جامعة البويرة  -: تنشأ لدى كمية العمـو والتكنولوجيا 3المادة 

 قسـ الرياضيات، -
 قسـ الكيمياء،  -
 قسـ الفيزياء، -
 قسـ اإلعالـ اآللي، -
 قسـ اليندسة المدنية، -
 ية،قسـ اليندسة الكيربائ -
 قسـ ىندسة الطرائق، -
 قسـ اليندسة المكيانيكية. -

: تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي 2المـادة 
مرحمة التدرج ومدير جامعة البويرة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػػمية 

 ػعميـ العالي والبحث العممي.لمت
 3102 مارس 10حرر بالجزائر في                                                                                            

 لي والبحث العمميوزير التعميم العا                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  0مؤرخ في  125رقم  قرار

 المكونة لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض لدى جامعة البويرة
 

 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 20الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 

والمتضػػمف ، 3103 جػػواف 0 الموافػػق 0022 رجػػب 00 المػػؤرخ فػػي 300-03التنفيػػذي رقػػـ بمقتضػػى المرسػػـو  -
 إنشاء جامعة البويرة.

 يقـــــــــرر
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  20: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
عػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى إنشػػػاء والمػػػذكور أ  ، المعػػػدؿ والمػػػتمـ3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

 .-جامعة البويرة  -األقساـ المكونة لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض 
 األقساـ التالية :-جامعة البويرة  -تنشأ لدى كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض  :3المادة 

 قسـ البيولوجيا، -
 قسـ العموـ الفالحية. -

ل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي تكمف ك :2المـادة 
مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جامعػػة البػػويرة، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي ينشػػر فػػي النشػػرة الرسػػػمية 

 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 10حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  0مؤرخ في  126رقم  قرار

 المكونة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة البويرة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 ادى الثانيػػػةجمػػػ 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 08الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
و المتضػمف ، 3103 جػواف 0 الموافػق 0022 رجػب 00 المػؤرخ فػي 300-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة البويرة.
 ريقـــــــــر 

 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى إنشػػػاء  ، المعػػػدؿ والمػػػتمـ3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

 .-ويرة جامعة الب -األقساـ المكونة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 األقساـ التالية :-جامعة البويرة  -تنشأ لدى معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  :3المادة 

 قسـ التدريب الرياضي، -
 قسـ النشاط البدني والرياضي والتربوي، -
 قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي. -
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درج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي : تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػ2المـادة 
مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جامعػػة البػػويرة، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي ينشػػر فػػي النشػػرة الرسػػػمية 

 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 10حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 ستاذ رشيد حراوبيةاأل                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  0مؤرخ في  127رقم  قرار

 المكونة لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة البويرة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 20الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
والمتضػػمف ، 3103 جػػواف 0 الموافػػق 0022 رجػػب 00 المػػؤرخ فػػي 300-03بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 إنشاء جامعة البويرة.
 يقـــــــــرر

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  20كػػاـ المػػادة : تطبيقػػا ألحالمــادة األول
و المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى  ، المعػػػدؿ و المػػػتمـ3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

 .-جامعة البويرة  -إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلقتصػػادية والتجارية وعمـو التسيير 
 األقساـ التالية :-جامعة البويرة  -لدى كمية العمـو اإلقتصػػادية والتجارية وعمـو التسيير  تنشأ :3المادة 

 قسـ العمـو اإلقصادية، -
 قسـ العمـو التجارية، -
 قسـ عمـو التسيير. -

لي فػي تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػا :2المـادة 
مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جامعػػة البػػويرة، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي ينشػػر فػػي النشػػرة الرسػػػمية 

 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 10حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3101جوان  30المؤرخ في  310يعدل ويتمم القرار رقم   3102مارس  0مؤرخ في  128رقم  قرار

 والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لممدرسة الوطنية العميا لمري 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 

، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030قعػػػدة ذي ال 39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 مف، 20الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، ال سيما المادة 

، و 3118جويميػػػػة  00الموافػػػػق  0037رجػػػػب   00 المػػػػؤرخ فػػػػي 309-18بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 مدرسة خارج الجامعة،  المتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى

و المتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لممدرسػػة الوطنيػػة  3101جػػواف  30المػػؤرخ فػػي  310بمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 العميا لمري. 

 يقـــــــــرر
 ، والمذكور أعاله كما يمي:3101جواف  30المؤرخ في  310مف القرار رقـ  3: تعدؿ وتتمـ المادة المادة األولى
 نشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمري األقساـ التالية :: ت3المادة "

 قسـ الري الحضري، -
 قسـ التييئة وىندسة الري، -
 قسـ السقي وتصريف المياه." -

تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  :3المـادة 
درسػػة، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي ينشػػر فػػي النشػػرة الرسػػػمية مرحمػػة التػػدرج ومػػدير الم

 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 10حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لكل ميدان يتضمن إنشاء ندوة العمداء 3102مارس  10مؤرخ في  129رقم  قرار

 
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف القػانوف 0777أفريػل   0 الموافػق 0007 ذي الحجػة 08المؤرخ في  10-77بمقتضى القانوف رقـ  -

  التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ و المتمـ،
، المتضػمف 3103تمبر سػب  0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
 ،3110جويميػػة  32الموافػػق  0033جمػػادى األولػػى  3المػػؤرخ فػػي  318-10بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية و الندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، 
الػذي يحػدد  ،3110أوت  00الموافػق  0030رجب  00المؤرخ في  377-13تضى المرسوـ التنفيذي رقـ بمق -

 مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 

 يقـــــــــرر
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: ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء ندوة العمداء لكل ميداف، وتحديد صالحياتيا وتنظيميا وسيرىا. وتدعى المادة األولى
 في صمب النص " الندوة ".

الندوة ىيئة لمتفكير واإلقتراح والتشاور، تكمف بضػماف تنسػيق نشػاطات التكػويف العػالي وتقييميػا ودراسػة  :3المـادة 
آفػػػػاؽ تطوييػػػػا وتشػػػػجيع التعػػػػاوف بػػػػيف الكميػػػػات والمعاىػػػػد فػػػػي مجػػػػاؿ اإلسػػػػتعماؿ المشػػػػترؾ لمقػػػػدرات 

قتػراح التػدابير البيداغوجية والعممية والمادية والمالية المتا حة وترشيدىا، وكذا تشجيع حركيػة الطمبػة وا 
 المالئمة مف أجل تحسيف نوعية التكويف والحكامة في التسيير.
 وبيذا الصدد تكمف الندوة عمى وجو المخصوص، بما يأتي:

 إقتراح أىداؼ التكويف ومخطاطاتو، -

 وتقييميا وتحيينيا،السير عمى إنسجاـ عروض التكويف المقترحة في مختمف أطوار التعميـ  -

 تعميـ الممارسات الحسنة في مجاالت التعميـ والبحث والحكامة وترقيتيا، -

تػػػوفير الشػػػروط التظيميػػػة والبيداغوجيػػػة التػػػي مػػػف شػػػأنيا ضػػػماف حركيػػػة الطمبػػػة بػػػيف الكميػػػات  -
 والمعاىد التابعة لنفس الميداف،

ضػػػماف تػػػداريب  إقتػػػراح سػػػبل تطػػػوير التواصػػػل مػػػع المحػػػيط اإلجتمػػػاعي واإلقتصػػػادي بيػػػدؼ -
 الطمبة في الوسط الميني وتعزيز تشغيمية الخريجيف الجامعييف،

 إقتراح سبل تطوير البحث العممي بالتشاور مع اليياكل المعنية، -

 إقتراح قائمة المجالت والدوريات العممية المعترؼ بيا في ميداف التكويف المعني وتحيينيا. -

 حياتيا.يمكف الندوة مناقشة أية مسألة ذا عالقة بصال
 تتشكل الندوة مف:: 2المـادة 

 عمداء الكميات المعنية، -

 مديري المعاىد المعنية، -

 رؤساء المجالس العممية لمكميات والمعاىد المعنية، -

 رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف المعني. -

 يمكف الندوة دعوة أي شخص يمكنو أف يفيدىا في أشغاليا.
 كتب يتكوف مف :تزود الندوة بم: 0المـادة 

 عميد كمية، رئيسا، -

 رئيس مجمس عمميف، نائبا لمرئيس، -

 رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف، مقررا. -

يعػػيف أعضػػاء مكتػػب النػػدورة بقػػرار مػػف وزيػػر التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي لعيػػدة مػػدتيا سػػنتيف قابمػػة 
 لمتجديد مرة واحدة.

 رؼ الكمية التي يتولى عميدىا رئاسة الندوة.: تضمف أمانة الندوة مف ط 0المـادة 
 : يمكف الندوة إنشاء لجاف فرعية مف بيف أعضائيا تتولى مساعدتيا في أشغاليا.0المـادة 
( في السنة فػي دورة عاديػة بػدعوة مػف رئيسػيا، كمػا يمكػف أف تجتمػع 3: تجتمع الندوة عمى األقل مرتيف )9المـادة 

 ( أعضاءىا.2/3بطمب مف رئيسيا أو مف ثمثي ) عند اإلقتضاء في دورة غير عادية
ـــادة  يعػػد رئػػيس النػػدوة بعػػد التشػػاور مػػع أعضػػاء مكتػػب النػػدوة جػػدوؿ أعمػػاؿ الػػدورات العاديػػة وغيػػر العاديػػة  :8الم

 ويبمغو إلى وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
غاؿ إلػػى األعضػػػاء ترسػػل اإلسػػػتدعاءات مصػػحوبة بجػػػدوؿ األعمػػاؿ وكػػػل الوثػػائق الضػػػرورية لسػػير األشػػػ

( ايػاـ عمػى األقػل 8( يوما عمى األقل قبل التاريخ المقػرر لعقػد الػدورة العاديػة وثمانيػة )00خمسة عشر )
 قبل التاريخ المقرر لعقد الدورة غير العادية.
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عممي : تسجل مداوالت الندوة في محاضر يوقعيا الرئيس والمقرر وتبمغ إلى وزير التعميـ العالي والبحث ال7المـادة 
 ( يوما التي تمي تاريخ اإلجتماع.00خالؿ مدة أقصاىا خمسة عشر )

تعػػد النػػدوة نظاميػػا الػػداخمي و تصػػادؽ عميػػو، و ترسػػل نسػػخة عنػػو إلػػى وزيػػر التعمػػيـ العػػالي و البحػػث  :01المـــادة 
 العممي.

 تحدد قائمة الندوات لكل ميداف في ممحق ىذا القرار. :00المـادة 
سػػير كػػل نػدوة عمػػى حسػاب ميزانيػػة التسػيير لمنػػدوة الجيويػة لمجامعػػات التػي ينتمػػي إلييػػا  تحمػػل نفقػات: 03المــادة 

 رئيس الندوة.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02المـادة 

 3102 مارس 10حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 يد حراوبيةاألستاذ رش                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة الندوات لكل ميداف ممحق
 ندوة عمداء كميات العموـ والتكنولوجيا -
 ندوة عمداء كميات عمـو المادة -
 ندوة عمداء كميات الرياضيات واإلعالـ اآللي -
 ندوة عمداء كميات عمـو الطبيعة والحياة -
 ألرض والكوف ندوة عمداء كميات عمـو ا -
 ندوة عمداء كميات العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير -
 ندوة عمداء كميات الحقوؽ والعموـ السياسية -
 ندوة عمداء كميات اآلداب والمغات األجنبية -
 ندوة عمداء كميات العمـو اإلنسانية واإلجتماعية -
 ندوة عمداء كميات عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية -
 ندوة عمداء كميات الفنوف  -
 ندوة عمداء كميات المغة واألدب العربي -
 ندوة عمداء كميات المغة والثقافة األمازيغية -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية  3102مارس  07مؤرخ في  021قرار رقم 

 ألعضاء مجمس إدارة جامعة الطارف
 

  إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09لمؤرخ في ا 230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 فػػػيالمػػػؤرخ  397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 03الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
المتضػػمف  ،3103جػػواف  0الموافػػق  0022رجػػب  00المػػؤرخ فػػي  303-03بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ،3المادة إنشاء جامعة الطارؼ، ال سيما 
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 يقـــــــــرر
 

 جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  03تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
، المعػػدؿ والمػػتمـ، والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد 3112 أوت 32 الموافػػق 0030

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الطارؼ.
 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الطارؼ في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :3مـادة ال

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
 3102 مارس 19حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الطارف

 األعضاء المعينون: -0
 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 حث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و الب رئيس نمامشة دمحم

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لعراب نور الديف
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو عمواني وردة
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف عضو ليمور رحيمة

 ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل و الضماف اإلجتماعي عضو مرادي دمحم رضا
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو دمحم مراح

 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ عضو عبد الدايـ أحمد
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بف لعريبي محمود

 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو طيي عمي
 توسطة وترقية اإلستثمارممثل الوزير المكمف بالمؤسسات الصغير والم عضو مونية كريـ

 ممثل الوزير المكمف بالفالحة و التنمية الريفية عضو كورد عبد الحي
 ممثل الوزير المكمف بالصيد البحري و الموارد الصيدية عضو قادري العربي
 ممثل الوالي عضو عقوف حورية

 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 نتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياةممثل م عضو يف نخمة أحمد

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو حميـ رشيد
 ممثل منتخب عف األساتذة لكية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية عضو بف تيروش عماد

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو قاسمي شاكر
 خب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل منت عضو عربوش رفيق
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو وشتاني رضا
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو رزؽ هللا جماؿ

 ممثل منتخب عف الطمبة عضو معمـ حميدة
 بةممثل منتخب عف الطم عضو برينيس عالء الديف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3103مارس  07المؤرخ في  90يعدل القرار رقم  3102مارس  01مؤرخ في  023رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

-  

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
و المتعمػػػػق ، 0780 أوت 08 الموافػػػػق 0010 ذي القعػػػػدة 30 المػػػػؤرخ فػػػػي 303-80لمرسػػػػـو رقػػػػـ بمقتضػػػػى ا -

  منو، 2بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 الحكومة، تعييف أعضاء
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 03الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 3103مارس  07المؤرخ في  90بمقتضى القرار رقـ  -

 وىراف لمعمـو و التكنولوجيا.
 يقـــــــــرر

 

، والمػػذكور أعػػاله، كمػػا ىػػو 3103مػػارس  07المػػؤرخ فػػي  90رقػػـ  : يػػتمـ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرارالمــادة األولــى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
 3102 مارس 01حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 حراوبيةاألستاذ رشيد                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 األعضاء المعينون: -0
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 مف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المك رئيس تو عبد الناصر
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صغير دمحم

 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو بوكرع الشيخ
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو سحولي فاطمة الزىرة

 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو تابتي قمرة
 ثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعيمم عضو قميل أحمد

 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو بف شوية أحمد
 ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ عضو غربي بدر الديف
 ممثل الوزير المكمف بالسكف و العمراف عضو تمار عبد القادر
 ممثل الوزير المكمف بالمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو حموش إبراىيـ
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو برقيقة صباح

 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو كريـ عبد الحميد
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو قرس لخضر 

 يممثل الوال عضو صيودة عبد الخالق
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 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو  عضو زكري نور الديف
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الكيربائية عضو زمعالش مقني قادة

 ممثل منتخب عف األساتذة لكية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية عضو مدني دمحم
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الميكانيكية عضو صداؽ عيسى
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية عضو خياط بمقاسـ

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف عمار حبيب
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بوعادي عابد
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو دمخطاري أحم
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو بودشار عائشة
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بوعزة عبد الحق

 ممثل منتخب عف الطمبة عضو كتاف ياسيف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمية يحدد القائمة اإل 3102مارس  01مؤرخ في  022قرار رقم 
 ألعضاء مجمس إدارة جامعة بشار

 

  إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 وافػػػقالم 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 03الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضػػمف 3117جػػانفي  0الموافػػق  0021محػػـر  9المػػؤرخ فػػي  19-17بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو،  3إنشاء جامعة بشار، ال سيما المادة 
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02التنفيػذي رقػـ  بمقتضى المرسػوـ -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 يقـــــــــرر

 

 جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  03: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
، المعػػػدؿ والمػػتمـ، والمػػػذكور أعػػاله، ييػػػدؼ ىػػذا القػػػرار إلػػى تحديػػػد 3112 أوت 32 الموافػػق 0030

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بشار.
 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بشار في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :3المـادة 
 لعالي والبحث العممي.: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ ا2المـادة 

 3102 مارس 01حرر بالجزائر في                                                                                            
 حث العمميوزير التعميم العالي والب                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 بشار قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - بزيتوني العمجة -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - صدوؽ عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - ميمف الشيخ -
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 لمكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ا - عضو - عيمار نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي - عضو - الحاج كبير -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية - عضو - ريماف عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ - عضو - سيتاؿ دمحم -
 ارةممثل الوزير المكمف بالتج - عضو - تبيش رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار - عضو - بمعموري عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة - عضو - لصمح الياشمي -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف - عضو - بصالحي عبد الرحماف -
 المكمف بالموارد المائية ممثل الوزير - عضو - بوحبل عبد السالـ -
 ممثل الوالي - عضو - لخضاري بومديف -

 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو و التكنولوجيا عضو حمادي فوضيل
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ و العمـو السياسية عضو سعداوي دمحم الصغير

 ممثل منتخب عف األساتذة لكية العمـو اإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير عضو وار الزواوي شيكر مز 
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات والعمـو اإلجتماعية واإلنسانية عضو بف يحيى أـ كمثـو

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بونقطة بشير
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو لحقمعزوزي عبد ا
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ المصالح عضو حمداوي مبروؾ
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ المصالح عضو زوبيد عبد القادر

 ممثل منتخب عف الطمبة عضو سعيداني أكراـ نور اليدى
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بوني حمزةصا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3103نوفمبر  30المؤرخ في  020يعدل القرار رقم  3102مارس  03مؤرخ في  020رقم  قرار

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران
 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 2موـ والتكنولوجيا ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة والمتعمق بتنظيـ جامعة الع
، والمتضمف 3101جواف  38الموافق  0020رجب  00المؤرخ في  301-01بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بوىراف، 
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08خ فػي المػؤر  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الػػذي يحػػدد القائمػػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػػس إدارة  3103نػػػوفمبر  30المػػؤرخ فػػي  020بمقتضػػى القػػرار رقػػػـ  -

 المدرسة التحضيرية في العمـو و التقنيات بوىراف.
 يقـــــــــرر
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، و المذكور أعاله، كمػا ىػو 3103نوفمبر  30المؤرخ في  020: يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ ة األولىالماد
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المـادة 
 3102 مارس 03حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران

 األعضاء المعينون: -0
 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي رئيس ةدردور عائش
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صغير دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو قميل أحمد

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف عضو يف حواشي عبد القادر
 مفة بالوظيفة العموميةممثمة السمطة المك عضو تابتي قمرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ في 027يعدل القرار رقم  3102مارس  03مؤرخ في  020رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة 3103نوفمبر  39

 التحضيرية في العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران
 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، و 3110ديسػمبر  37الموافػق  0030ذي القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 منو. 2ف و سيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ و التكنولوجيا ىواري بومدي
، والمتضمف 3101جواف  38الموافق  0020رجب  00المؤرخ في  300-01بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصادية و التجارية و عمـو التسيير بوىراف، 
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08رخ فػي المػؤ  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
الػػذي يحػػدد القائمػػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػػس إدارة  3103نػػػوفمبر  39المػػؤرخ فػػي  027بمقتضػػى القػػرار رقػػػـ  -

 بوىراف. المدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصادية و التجارية و عمـو التسيير
 يقـــــــــرر

 

، والمػذكور أعػاله، كمػا ىػو 3103نػوفمبر  39المػؤرخ فػي  027: يتمـ الجدوؿ الممحق بػالقرار رقػـ المادة األولى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
 3102 مارس 03حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم اإلقتصادية
 والتجارية وعموم التسيير بوىران 

 األعضاء المعينون: -0
 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 دردور عائشة

 صغير دمحم

 قميل أحمد

 يف حواشي عبد القادر

 تابتي قمرة

 رئيس
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي
 ممثل الوزير المكمف بالمالية

 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

 المكمف بالتكويف و التعميـ المينييفممثل الوزير 

 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 بوداود أمينة

 داود فتيحة

 فرحات دمحم ياسيف

 بحوص فايزة

 لميف إدير

 بمحاد جياللي كماؿ

 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو

 لمساعديفممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة ا

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح

 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح

 ممثل منتخب عف الطمبة

 ممثل منتخب عف الطمبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة  3102مارس  02مؤرخ في  020رقم  قرار
 اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة

 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 03القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة و
، والمتضػمف 3103جػواف  0الموافػق  0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 منو،  3إنشاء جامعة خنشمة، ال سيما المادة 
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020وؿ ربيػع األ 08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 يقـــــــــرر

 

 جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  03تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
يػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد ، المعػػدؿ والمػػتمـ، والمػػذكور أعػػاله، ي3112 أوت 32 الموافػػق 0030

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة.
 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.: 3المـادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 

 3102 مارس 02حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة
 األعضاء المعينون: -0

 يئةالي الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس سياب رشيد

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو خنيوى نصر الديف
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بف راىيـ سميماف

 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو فارس أحمد
 الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي ممثل عضو بمـو عالوة
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو نويوي بشير
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوخاتـ كماؿ

 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عمروف لعياشي
 وترقية اإلستثمارممثل الوزير المكمف بالمؤسسات الصغير والمتوسطة  عضو رحماني لطيفة

 ممثل الوزير المكمف بالفالحة عضو عز الديف بولفراخ
 طيرات صبيحة

 قميل شوقي
 عضو

 عضو
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالثقافة

 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة
 ممثل الوالي عضو كميل طارؽ 

 

 األعضاء المنتخبون:
 

 اعالقط الصفة اإلسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو سعودي خالد

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة عضو دربوش عبد الحق
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكية اآلداب والمغات عضو بف بوزة سعيدة
 جتماعية واإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإل عضو معيرش موسى
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو جرماف الربيعي
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو سعادنة العيد
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بمقيدـو صباح
 مثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديفم عضو عبدلي حبيبة
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو ميزاف ميمود
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو منادي سمير

 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عبد الالوي أمير
 الطمبة ممثل منتخب عف عضو عبادة قادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102مارس  02مؤرخ في  029رقم  قرار

 مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يف أعضاء الحكومة،تعي
 3100نػػوفمبر   30الموافػػق  0023ذي الحجػػة   38المػػؤرخ فػػي  278-00بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو، 8الذي يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا،  ال سيما المادة 
  ،  الػػػػذي3103 يجػػػػانف 7 الموافػػػػق 0022 صػػػػفر 00 المػػػػؤرخ فػػػػي 07-03بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

يتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا، ال 
 منو، 0سيما المادة 
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يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والبحث العممي.صالحيات وزير التعميـ العالي 

   يقـــــــــرر 
 

ــادة األولــى ذي الحجػػة   38المػػؤرخ فػػي  278-00 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ 8: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  رقػػـ الم
، والمذكور أعاله، يعػيف بصػفتيـ أعضػاء مجمػس توجيػو الوكالػة 3100نوفمبر   30الموافق  0023

 شخاص اآلتية أسماؤىـ :الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا األ
 :السادة

 ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بوىيشة دمحم
 ممثل وزير الدفاع الوطني سنوسي صادوؽ 
 ممثل الوزير المكمف بالمالية مسعودي عبد هللا
 جتو وتقويمورئيس المجنة المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني المعني وبرم ياحي مصطفى

 ممثل النزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار بويوسفي بوجمعة
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة بف طالب فيصل

 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ بوخاوي رشيد
 والعمراف ممثل الوزير المكمف بالسكف حموش ياسيف

  

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. : 3المـادة 
 3102 مارس 02حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية  3102مارس  00مؤرخ في  028رقم  قرار

 ميا لمفالحةألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية الع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 2بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة  والمتعمق
، 3118جويميػػػػػة  00الموافػػػػػق  0037رجػػػػػب  00المػػػػػؤرخ فػػػػػي  307-18بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة، 
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02يػذي رقػـ بمقتضى المرسػـو التنف -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 يقـــــــــرر

 

 0030ذي القعػدة  39المؤرخ فػي  011-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  01تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المػػػػذكور أعػػػػاله، ييػػػػدؼ ىػػػػذا القػػػػرار إلػػػػى تحديػػػػد القائمػػػػة اإلسػػػػمية ، و 3110ديسػػػػمبر  37الموافػػػػق 

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.



    3102-الثالثي األول                                                          النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             130

 

: تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة المدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لمفالحػػة فػػي الجػػدوؿ الممحػػق ليػػذا 3المـــادة 
 القرار.

 لرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة ا: 2المـادة 
 3102 مارس 00حرر بالجزائر في                                                                                            

 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 رسة الوطنية العميا لمفالحةقائمة أعضاء مجمس إدارة المد

 األعضاء المعينون: -0
 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف زاغو عمي

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لونيس دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو عطية عمي

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف عضو بف طالبي دمحم شريف
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بف ساسي قدور
 ممثل الوزير المكمف بالمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو مصطفاوي أدمحم
صالح المستشفيات عضو دحماف محمود  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو وقروة عمرب
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة عضو شنوؼ نادية

 ممثل الوزير المكمف بالصيد البحري  عضو دمحم بوكريطاوي سامية
 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 عف األساتذة لقسـ اإلقتصاد الريفي ممثل منتخب عضو بدراني سميماف

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلنتاج النباتي عضو بمعربي بارودي 
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اإلنتاج الحيواني عضو بودومة دليمة
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ عمـ التربة عضو بورغدة نادية

 عف األساتذة لقسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي ممثل منتخب عضو دومانجي صالح الديف
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ النبات عضو بعمي شريف جماؿ

 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ التكنولوجيا الغذائية عضو فرحات زوليخة
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الغابات وحماية الطبيعة عضو بمطرش دمحم
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف وعض قوسـ السعيد

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بقاؿ دمحم
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو صحراوي الوناس

 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو لموشي دمحم
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو أسامةمساعدي 
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو حداد دمحم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3102جانفي  18المؤرخ في  12يتمم القرا رقم  3102مارس  00مؤرخ في  027رقم  قرار

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39المػػؤرخ فػػػي  011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 00ارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، والسيما المادة يحدد مياـ المدرسة خ

، 3118أفريػػػػػل  7الموافػػػػػق  0037ربيػػػػػع الثػػػػػاني  2المػػػػػؤرخ فػػػػي  000-18بمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لممناجمنت، المعدؿ والمتمـ،

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة ، 3102جانفي  8المؤرخ في  12بمقتضى القرار رقـ  -
 الوطنية العميا لممناجمنت.

 يقـــــــــرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 3102جانفي  8المؤرخ في  12: يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 نشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في ال :3المـادة 
 3102 مارس 00حرر بالجزائر في                                                                                            

 زير التعميم العالي والبحث العمميو                                                                                            
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنتقائمة أ

 األعضاء المنتخبون: -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عضو قادري مسايد حسناء أمينة
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو لراس شفيقة

 ؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب عف سم عضو إبف حسيف وسيـ
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف عضو باكوش الصادؽ

 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو سماتي عبد الرزاؽ
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو بوغابة عبد الحفيع

 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بومرجاف فاتح
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو جاللي شيرزاد

 

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

 يتضمن تأىيل المدرسة الوطنية العميا لمفالحة 3102مارس  12مؤرخ في  001رقم  قرار
 لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو لمتكوين

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

لمعػػػدؿ و المػػػتمـ، ال سػػػيما المتعمػػػق بػػػالتكويف فػػػي الػػػدكتوراه و مػػػا بعػػػد التػػػدرج المتخصػػػص و التأىيػػػل الجػػػامعي، ا
 منو، 002و  7المادتيف 

الػذي  3110سبتمبر  30الموافق  0030ذو القعدة  39المؤرخ في  011-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، 

يتضػػمف ، 3118 جويميػػة 00 الموافػػق 0037 رجػػب 00 المػػؤرخ فػػي 307-18بمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.
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   يقـــــــــرر 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002و  7تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ : المــادة األولــى
، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل 0778أوت  09الموافق  0007الثاني 

 امعي.المدرسة الوطنية العميا لمفالحة لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الج
 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار. :3المـادة 
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع ) :2المـــادة 

 09ؤرخ فػػي المػػ 300-78مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  000و 03إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة العميػا لمفالحػة، كػل فيمػا : 0المـادة 
 يخصو بتنفيذ ىذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :0المـادة 
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة:

 العمـو الفالحية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل المدرسة الوطنية العميا المتعددة  3102مارس  09مؤرخ في  000رقم  قرار
 التقنيات لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0778وت أ 09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التػدرج المتخصػص والتأىيػل الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف 
 منو، 002و 7

الػذي  3110سبتمبر  30الموافق  0030ذو القعدة  39المؤرخ في  011-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الخاصة بتنظيميا وسيرىا، يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد 

يتضػػمف ، 3118 جويميػػة 00 الموافػػق 0037 رجػػب 00 المػػؤرخ فػػي 300-18بمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

   يقـــــــــرر 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002و 7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ المــادة األولــى
، المعػػػدؿ والمػػػتمـ، المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 0778أوت  09الموافػػػق  0007الثػػػاني 

يل المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل تأى
 الجامعي.
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 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار. :3المـادة 
سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ ( 10يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع ) :2المـــادة 

 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  000و 03إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير المدرسة الوطنيػة العميػا المتعػددة التقنيػات،  :0لمـادة ا
 نفيذ ىذا القرار.كل فيما يخصو بت

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :0المـادة 
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 

 المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات:
 اإللكترونيؾ  ىندسة كيربائية 
 ىندسة مدنية  ىندسة ميكانيكية 
 ىندسة المناجـ  ىندسة الكيمياء 
 ىندسة المحيطات   عمـو الري 
 التعديف   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة األمير عبد القادر  3102مارس  09مؤرخ في  003رقم  قرار

 لمعموم اإلسالمية  لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0780أوت  0الموافػػػػػػق  0010ذي القعػػػػػػدة  09ؤرخ فػػػػػػي المػػػػػػ 083-80بمقتضػػػػػػى المرسػػػػػػـو التنفيػػػػػػذي رقػػػػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة العمـو اإلسالمية بقسنطينة، المعدؿ والمتمـ.
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف  المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التػدرج المتخصػص والتأىيػل
 منو، 002و 7

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 في المؤرخ 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

   يقـــــــــرر 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002و  7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ المــادة األولــى
ـ، المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى ، المعػػػدؿ والمػػػتم0778أوت  09الموافػػػق  0007الثػػػاني 

تأىيػػل جامعػػة األميػػر عبػػد القػػادر لمعمػػـو اإلسػػالمية لمتكػػويف لمحصػػوؿ عمػػى شػػيادة الػػدكتوراه وتنظػػيـ 
 التأىيل الجامعي.
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 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار. :3المـادة 
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10ب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع )يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػ: 2المـــادة 

 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  000و 03إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

ــــادة  القػػػادر لمعمػػػـو  تكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث والتكػػػويف ومػػػدير جامعػػػة األميػػػر عبػػػد :0الم
 اإلسالمية، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 0المـادة 
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 

 جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية:
 

  العمـو اإلسالمية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سان يتضمن تأىيل جامعة تمم 3102مارس  09مؤرخ في  002رقم  قرار

 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف إنشاء جامعة تممسػاف، المعػدؿ 0787أوت  0المؤرخ في  028-87بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتمـ.
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التػدرج المتخصػص والتأىيػل الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف 
 منو، 002و 7

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 ـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.الذي يحدد ميا

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 يقـــــــــرر
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002 و 7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ لمــادة األولــىا
، المعػػدؿ والمػػتمـ، المػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى 0778أوت  09الموافػػق  0007الثػػاني 

 تأىيل جامعة تممساف لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي.
 ىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأ: 3المـادة 
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10: يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع )2المـــادة 

 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  000و 03إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 
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مػديرة الدراسػات لمػا بعػد التػدرج والبحػث والتكػويف ومػدير جامعػة تممسػاف، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ تكمػف  :0المـادة 
 ىذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :0المـادة 
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 تاذ رشيد حراوبيةاألس                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 ساف جامعة تمم                                        
 عمـو الفيزياء  عمـو الكيمياء 
 الرياضيات  عمـو البيولوجيا 
 عمـو إقتصادية  عمـو قانونية 
 والثقافة الشعبية المغة واألدب العربي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة العموم والتكنولوجيا 3102مارس  09مؤرخ في  000رقم  قرار

 ادة الدكتوراه و تنظيم التأىيل الجامعي ومنحولمتكوين لمحصول عمى شي -ىواري بومدين
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

ـ، ال سػػػيما المتعمػػػق بػػػالتكويف فػػػي الػػػدكتوراه و مػػػا بعػػػد التػػػدرج المتخصػػػص و التأىيػػػل الجػػػامعي، المعػػػدؿ و المػػػتم
 منو، 002و  7المادتيف 

، الخػػاص بتنظػػيـ وسػػير جامعػػة العمػػـو 0780أوت  08المػػؤرخ فػػي  301-80بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ، المعدؿ والمتمـ،-ىواري بومديف–والتكنولوجيا 

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 لذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.ا
يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
   يقـــــــــرر 

 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002و  7ادتيف ر رقػػـ : تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػالمــادة األولــى
، المعػدؿ و المػتمـ، المػذكور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى 0778أوت  09الموافق  0007الثاني 

لمتكػػػويف لمحصػػػوؿ عمػػػى شػػػيادة الػػػدكتوراه  -ىػػػواري بومػػػديف  –تأىيػػػل جامعػػػة العمػػػـو و التكنولوجيػػػا 
 ي.وتنظيـ التأىيل الجامع

 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.3المـادة 
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10: يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع )2المـــادة 

 09خ فػػي المػػؤر  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػذي رقػػـ  000و  03إمضػاءه مػػع التقيػػد بأحكػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 
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ىػػواري  –تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة العمػػـو والتكنولوجيػػا  :0المـــادة 
 ، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار.-بومديف

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.0المـادة 
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 

 ىواري بومدين:–معة العموم والتكنولوجيا جا
 الفيزياء  اإللكترونيؾ 
 الكيمياء  اإلعالـ اآللي 
 الرياضيات  ىندسة الطرائق 
 العمـو البيولوجية  ىندسة ميكانيكية 
 عمـو األرض، الجغرافيا، و تييئة اإلقميـ  ىندسة مدنية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة العموم والتكنولوجيا بوىران  3102مارس  09مؤرخ في  000رقم  قرار

 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، الخػػاص بتنظػػيـ وسػػير جامعػػة العمػػـو 0780أوت  08المػػؤرخ فػػي  303-80بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ىراف، المعدؿ والمتمـ،والتكنولوجيا بو 
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التػدرج المتخصػص والتأىيػل الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف 
 منو، 002و 7

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لعممي.صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا

   يقـــــــــرر 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002و  7تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ  المــادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل 0778أوت  09الموافق  0007الثاني 

 حصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي.جامعة العمـو والتكنولوجيا بوىراف  لمتكويف لم
 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار. :3المـادة 
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع ) :2المـــادة 

 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  000و 03 إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػادتيف
 .المذكور أعاله 0778أوت 
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تكمػػف مػديرة الدراسػات لمػػا بعػد التػدرج والبحػػث والتكػويف ومػػدير جامعػة العمػـو والتكنولوجيػػا بػوىراف، كػػل  :0المــادة 
 فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار.

 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمي  :0المـادة 
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                             
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 جامعة العموم والتكنولوجيا بوىران:
 كيمياء صناعية  اإللكتروتقني 
 اإلعالـ اآللي  ىندسة مدنية 
 فيزياء  ىندسة بحرية 
 اإللكترونيؾ  ىندسة ميكانيكية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة سيدي بمعباس  3102مارس  09مؤرخ في  000رقم  قرار

 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، 0780أوت  10المؤرخ في  000-87بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ و المتمـ،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78رسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ بمقتضػػػى الم -

المتعمػػػق بػػػالتكويف فػػػي الػػػدكتوراه و مػػػا بعػػػد التػػػدرج المتخصػػػص و التأىيػػػل الجػػػامعي، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، ال سػػػيما 
 منو، 002و  7المادتيف 

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 ةجمػػػادى الثانيػػػ 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.

   يقـــــــــرر 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002 و 7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ المــادة األولــى
، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل 0778أوت  09الموافق  0007الثاني 

 الجامعي.جامعة سيدي بمعباس  لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل 
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.3المػادة 
( سػػػنوات إبتػػػداء مػػػف تػػػاريخ 10: يبقػػػى التأىيػػػل الممنػػػوح بموجػػػب ىػػػذا القػػػرار سػػػاري المفعػػػوؿ لمػػػدة أربػػػع )2المػػػػادة 

 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػذي رقػػـ  000و  03إمضػاءه مػػع التقيػػد بأحكػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

:  تكمف مديرة الدراسات لما بعػد التػدرج والبحػث والتكػويف ومػدير جامعػة سػيدي بمعبػاس، كػل فيمػا يخصػو 0المػادة 
 بتنفيذ ىذا القرار.

 :  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.0المػادة 
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــ
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 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
 جامعة سيدي بمعباس

 الفيزياء  اإلعالـ اآللي 
 مياءالكي  عمـو المحيط 
 الرياضيات   الحقوؽ 
 العمـو البيولوجية  العمـو اإلقتصادية 
 اإللكترونيؾ  لغة و أدب عربي 
 اليندسة الميكانيكية  تاريخ 
 اليندسة المدنية  إنجميزية 
 اإللكتروتقني  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة البميدة  3102مارس  09مؤرخ في  009رقم  قرار

 أىيل الجامعي ومنحولمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم الت
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف إنشػػػػاء جامعػػػػة البميػػػػدة، 0780أوت  10المػػػػؤرخ فػػػػي  029-87بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 المعدؿ،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

في الدكتوراه وما بعػد التػدرج المتخصػص والتأىيػل الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف المتعمق بالتكويف 
 منو، 002و 7

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 تمـ.الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و الم

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

   يقـــــــــرر 
ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002 و 7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ المــادة األولــى
، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل 0778أوت  09الموافق  0007ثاني ال

 جامعة البميدة  لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي.
 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.: 3المـادة 
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10تأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع )يبقػػى ال: 2المـــادة 

 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  000و 03إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

ر جامعة البميدة، كل فيما يخصػو بتنفيػذ ىػذا تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدي :0المـادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :0المـادة 
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
 جامعة البميدة

 الفيزياء  اليندسة المدنية 
 الكيمياء  عمـ الطيراف 
 اليندسة الميكانيكية  العمـو الفالحية 
 اإللكترونيؾ  ريةالعمـو البيط 
 الكيمياء الصناعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة بسكرة  3102مارس  09مؤرخ في  008رقم  قرار

 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0778ة جويميػػػ  9 الموافػػػق 0007 ربيػػػع األوؿ 02المػػػؤرخ فػػػي  307-78بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التػدرج المتخصػص والتأىيػل الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف 
 منو، 002و  7

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12رسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بمقتضػػػى الم -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لتعميـ العالي والبحث العممي.صالحيات وزير ا

 

   يقـــــــــرر 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002 و 7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ المــادة األولــى
، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 0778أوت  09الموافػػػق  0007الثػػػاني 

 لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي. تأىيل جامعة بسكرة  لمتكويف
 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.: 3المـادة 
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع ): 2المـــادة 

 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  000و 03تيف إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػاد
 .المذكور أعاله 0778أوت 

:  تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة بسكرة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا 0المـادة 
 القرار.

 والبخث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي   :0المـادة 
 

 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            
 عمميوزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثي األول                                                          النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             140

 

 لجامعيممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل ا
 جامعة بسكرة 

 األدب العربي   الري 
 عمـ اإلجتماع  اليندسة المدنية 
 العمـو اإلقتصادية وعمـو التسيير  اليندسة الكيربائية 
 الرياضيات  اليندسة المعمارية 
 الكيمياء  اليندسة الميكانيكية 
 الفيزياء  العمـو القانونية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة عنابة 3102مارس  09مؤرخ في  007رقم  قرار

 لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو لمتكوين
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، الخػاص بتنظػيـ و سػير جامعػة عنابػة، 0780أوت  08المؤرخ فػي  300-80بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

المتعمػػػق بػػػالتكويف فػػػي الػػػدكتوراه و مػػػا بعػػػد التػػػدرج المتخصػػػص و التأىيػػػل الجػػػامعي، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، ال سػػػيما 
 منو، 002و  7المادتيف 

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ. الذي يحدد مياـ الجامعة و

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

   يقـــــــــرر 
ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 المرسػػـو التنفيػػذي مػػف 002 و 7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ المــادة األولــى

، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل 0778أوت  09الموافق  0007الثاني 
 جامعة عنابة  لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي.

 امعي في ممحق ىذا القرار.: تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الج3 المـادة
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10: يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع )2 المـــادة

 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  000و 03إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة عنابة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا :  تكمف مديرة 0 المـادة
 القرار.

 :  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.0 المـادة
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 د حراوبيةاألستاذ رشي                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
 جامعة عنابة 

 اإلعالـ اآللي  المناجـ 
 عمـو الفيزياء  التعديف 
 عمـو الكيمياء  عمـو الجيولوجيا 
 اتالرياضي  عمـو المحيطات 
 عمـو البيولوجيا  العمـو اإلقتصادية وعمـو التسيير 
 عمـو البحار  عمـ اإلجتماع 
 اإللكترونيؾ  العمـو القانونية 
 اليندسة الميكانيكية  المغة و األدب العربي 
 اليندسة المدنية  المغة اإلنجميزية 
 ىندسة الطرائق  المغة الفرنسية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة مستغانم 3102مارس  09مؤرخ في  001رقم  قرار

 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0778جويميػػػة   9 الموافػػػق 0007 ربيػػػع األوؿ 02المػػػؤرخ فػػػي  331-78بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ، المعدؿ،المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

المتعمػػػق بػػػالتكويف فػػػي الػػػدكتوراه و مػػػا بعػػػد التػػػدرج المتخصػػػص و التأىيػػػل الجػػػامعي، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، ال سػػػيما 
 منو، 002و  7المادتيف 

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 خ فػػػيالمػػػؤر  397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي

   يقـــــــــرر 
 

ربيػع  30المػؤرخ فػي  300-78 مػف المرسػـو التنفيػذي 002 و 7: تطبيقػا ألحكػاـ المػادتيف ر رقػـ  المادة األولى
، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 0778أوت  09الموافػػػق  0007الثػػػاني 

 اه وتنظيـ التأىيل الجامعي.تأىيل جامعة مستغانـ  لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتور 
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.3المـادة 
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع ) :2المـــادة 

 09المػػؤرخ فػػي  300-78تنفيػػذي رقػػـ مػػف المرسػػـو ال 000و 03إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة مسػتغانـ، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ   :0المـادة 
 ىذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :0المـادة 
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
 جامعة مستغانم

 الكيمياء 
 لفالحيةالعمـو ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة تيزي وزو 3102مارس  09مؤرخ في  000رقم  قرار

 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يػػزي وزو، ، المتضػػمف إنشػػاء جامعػػة ت0780أوت  10المػػؤرخ فػػي  027-87بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المعدؿ،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التػدرج المتخصػص والتأىيػل الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف 
 منو، 002و 7

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 مػػػؤرخ فػػػيال 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

   يقـــــــــرر 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002 و 7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ المــادة األولــى
، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 0778أوت  09الموافػػػق  0007الثػػػاني 

 اه وتنظيـ التأىيل الجامعي.تأىيل جامعة تيزي وزو  لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتور 
 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار. :3المـادة 
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10: يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع )2 المـــادة

 09المػػؤرخ فػػي  300-78لتنفيػذي رقػػـ مػػف المرسػػـو ا 000و  03إمضػاءه مػػع التقيػػد بأحكػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة تيػزي وزو، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 0 المـادة
 ىذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.0 المـادة
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة تيزي وزو- ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 الرياضيات  لقانوف ا 
 الفيزياء  المغة واألدب العربي 
 الكيمياء   المغة و األدب اإلنجميزي 
 اليندسة المدنية  البيولوجيا 
 اليندسة الكيربائية  العمـو الفالحية 
 العمـو اإلقتصادية  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل جامعة وىران 3102مارس  09مؤرخ في  003رقم  قرار
 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

 

 لي والبحث العممي،إن وزير التعميم العا
، الخاص بتنظػيـ و سػير جامعػة وىػراف، 0780أوت  08المؤرخ في  300-80بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

التأىيػل الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التػدرج المتخصػص و 
 منو، 002و 7

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

   يقـــــــــرر 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػف المرسػػـو التنفيػػذي 002و 7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ  المــادة األولــى
والمتمـ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل ، المعدؿ 0778أوت  09الموافق  0007الثاني 

 جامعة وىراف لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي.
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.3 المـادة
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10وؿ لمػػدة أربػػع ): يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػ2 المـــادة

 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  000و 03إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة وىراف، كل فيما يخصػو بتنفيػذ ىػذا 0 المـادة
 قرار.ال

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.0 المـادة
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة وىران- الجامعي ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل

 عمـو الفيزياء  المغة واألدب العربي 
 عمـو الكيمياء  لغات أنجموسكسونية والتينية 
 الرياضيات  عمـو إقتصادية وعمـو تجارية 
 اإلعالـ اآللي  عمـ اإلجتماع 
 عمـو البيولوجيا  عمـ النفس وعمـو التربية 
 عمـو األرض والجغرافيا وتييئة السواحل  فمسفة 
 انونيةعمـو ق  تاريخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل جامعة باتنة 3102مارس  09مؤرخ في  002رقم  رقرا
 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه و تنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف إنشاء جامعة باتنة، المعدؿ،0780أوت  10المؤرخ في  020-87بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78ضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ بمقت -

المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التػدرج المتخصػص والتأىيػل الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف 
 منو، 002و 7

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 نيػػػةجمػػػادى الثا 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

   يقـــــــــرر 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػف المرسػػـو التنفيػػذي 002و 7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ  لمــادة األولــىا
، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل 0778أوت  09الموافق  0007الثاني 

 جامعة باتنة لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي.
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.3 المـادة
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10: يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع )2 المـــادة

 09ي المػػؤرخ فػػ 300-78مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  000و 03إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة باتنػة، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ ىػذا 0 المـادة
 القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.0 المـادة
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
 

 جامعة باتنة
 العمـو الفالحية  عمـ الصحة واألمف 
 عمـو البيطريةال  العمـو القانونية 
 الفيزياء  األدب العربي 
 الكيمياء  عمـ النفس 
 اإللكتروتقني  العمـو اإلسالمية 
 اإللكترونيؾ  العمـو اإلقتصادية وعمـو التسيير 
 اليندسة الميكانيكية  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 0يتضمن تأىيل جامعة سطيف 3102مارس  09مؤرخ في  000رقم  قرار
 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0، المتضػػمف إنشػػػاء جامعػػة سػػػطيف0780أوت  10المػػػؤرخ فػػي  001-87بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػػذي رقػػـ  -

 المعدؿ،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

التػدرج المتخصػص والتأىيػل الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد 
 منو، 002و  7

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02تنفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

   يقـــــــــرر 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002 و 7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ المــادة األولــى
، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 0778أوت  09الموافػػػق  0007الثػػػاني 

 لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي. 0تأىيل جامعة سطيف 
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.3 المـادة
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10ا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع ): يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذ2 المـــادة

 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػذي رقػػـ  000و  03إمضػاءه مػػع التقيػػد بأحكػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

ا يخصػو بتنفيػذ ، كػل فيمػ0: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيف0 المـادة
 ىذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.0 المـادة
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

  1جامعة سطيف
 ىندسة الطرائق  رياضيات 
 إلكترونيؾ  بيولوجيا 
 عمـ البصريات وميكانيؾ الدقة  العمـو اإلقتصادية وعمـو التسيير 
 فيزياء  العمـو التجارية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 0يتضمن تأىيل جامعة الجزائر 3102مارس  09في  مؤرخ 000رقم  قرار
 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، الخاص بتنظػيـ و سػير جامعػة وىػراف، 0780أوت  08المؤرخ في  317-80بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78سػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ بمقتضػػػى المر  -

المتعمػػػق بػػػالتكويف فػػػي الػػػدكتوراه و مػػػا بعػػػد التػػػدرج المتخصػػػص و التأىيػػػل الجػػػامعي، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، ال سػػػيما 
 منو، 002و  7المادتيف 

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ.

، المتضػمف 3101جويميػة  00 الموافق 0020 شعباف 3المؤرخ في  082-01بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 تغيير جامعة الجزائر.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.

   يقـــــــــرر 
 

ربيػع  30المػؤرخ فػي  300-78 مػف المرسػـو التنفيػذي 002 و 7: تطبيقػا ألحكػاـ المػادتيف ر رقػـ  المادة األولى
، المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى ، المعػػػدؿ و المػػػتمـ0778أوت  09الموافػػػق  0007الثػػػاني 

 لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي. 0تأىيل جامعة الجزائر 
 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار. :3المـادة 
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10لمػػدة أربػػع )يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ  :2المـــادة 

 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػذي رقػػـ  000و  03إمضػاءه مػػع التقيػػد بأحكػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة الجزائر  :0المـادة 
 القرار.ىذا 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :0المـادة 
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1جامعة الجزائر- ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 العمـو اإلسالمية   الحقوؽ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3عة الجزائر يتضمن تأىيل جام 3102مارس  09مؤرخ في  000رقم  قرار
 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه و تنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

والتأىيػل الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التػدرج المتخصػص 
 منو، 002و  7
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ.

، 3117أكتػػػػوبر  33 الموافػػػػق 0021 ذي القعػػػػدة 2المػػػػؤرخ فػػػػي  201-17بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 يتضمف إنشاء جامعة بوزريعة، المعدؿ،

، المتضػمف 3101جويميػة  00 الموافق 0020 شعباف 3المؤرخ في  080-01بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 تغيير تسمية جامعة بوزريعة.

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 بيع األوؿر  08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.

   يقـــــــــرر 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002 و 7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ المــادة األولــى
ذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى ، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، المػػػ0778أوت  09الموافػػػق  0007الثػػػاني 

 لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي. 3تأىيل جامعة الجزائر 
 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار. :3المـادة 
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10أربػػع )يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة : 2المـــادة 

 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػذي رقػػـ  000و  03إمضػاءه مػػع التقيػػد بأحكػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة الجزائر 0المـادة 
 ر.ىذا القرا

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :0المـادة 
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2جامعة الجزائر -ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 عمـ اإلجتماع  المغة واألدب العربي 
 عمـ النفس  المغة اإلنجميزية 
 عمـو التربية  المغة الفرنسية 
 الفمسفة  الترجمة 
 عمـ اآلثار  عمـ المكتبات والتوثيق 
 التاريخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2يتضمن تأىيل جامعة الجزائر 3102مارس  09رخ في مؤ  009رقم  قرار

 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0778أوت  09الموافػػػق  0007ربيػػػع الثػػػاني  30المػػػؤرخ فػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 7الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف  المتعمق بالتكويف في
 منو، 002و
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، 3112 أوت 32 الموافػػق 0030 جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 مـ.الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت

، 3117أكتػػػػوبر  33 الموافػػػػق 0021 ذي القعػػػػدة 2المػػػػؤرخ فػػػػي  200-17بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ، المعدؿ،

، المتضمف 3101جويمية  00 الموافق 0020 شعباف 3المؤرخ في  080-01بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ.

يحدد ، 3102 جانفي  21 الموافق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

   يقـــــــــرر 
 

ربيػع  30المػؤرخ فػي  300-78 مػف المرسػـو التنفيػذي 002 و 7: تطبيقػا ألحكػاـ المػادتيف ر رقػـ  المادة األولى
، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 0778أوت  09الموافػػػق  0007اني الثػػػ

 لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي. 2تأىيل جامعة الجزائر 
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.3 المـادة
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10لتأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع ): يبقػػى ا2 المـــادة

 09المػؤرخ فػي  300-78مف المرسـو التنفيػذي رقػـ  000و  03إمضاءه مع التقيد بأحكاـ المادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

، كػػل فيمػػا يخصػػو 2مػػدير جامعػػة الجزائػػر :  تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف و 0 المـــادة
 بتنفيذ ىذا القرار.

 :  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.0 المـادة
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3جامعة الجزائر- ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 العمـو اإلقتصادية  العمـو السياسية 
 العمـو التجارية  عمـو اإلعالـ 
 عمـو التسير  عمـو التربية البدنية والرياضية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0يتضمن تأىيل جامعة قسنطينة 3102مارس  09مؤرخ في  008رقم  رارق

 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، الخػػػػػاص بتنظػػػػػيـ وسػػػػػير جامعػػػػػة 0780أوت  08المػػػػػؤرخ فػػػػػي  302-80بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 لمعدؿ،، ا0قسنطينة
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التػدرج المتخصػص والتأىيػل الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف 
 منو، 002و  7
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ.

يحػدد ، 3102جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيػع األوؿ 08 المػؤرخ فػي 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

   ــــــرريقـــ 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002 و 7: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ المــادة األولــى
، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 0778أوت  09الموافػػػق  0007الثػػػاني 

 ـ التأىيل الجامعي.لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظي 0تأىيل جامعة قسنطينة 
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.3 المـادة
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10: يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع )2 المـــادة

 09المػػؤرخ فػػي  300-78قػػـ مػػف المرسػػـو التنفيػػذي ر  000و 03إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 0: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينة0 المـادة
 ىذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.0 المـادة
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 1جامعة قسنطينة
 فيزياء  يةاليندسة المدن 
 كيمياء  اليندسة المناخية 
 رياضيات  المغة واألدب العربي 
 عمـو الطبيعة والحياة  الجغرافيا وتييئة السواحل 
 العمـو البيطرية  الجيولوجيا 
 التكنولوجيا الغذائية  العمـو القانونية 
 اإللكترونيؾ  الفرنسية 
 اإللكتروتقني  اإلنجميزية 
 اليندسة الميكانيكية  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2يتضمن تأىيل جامعة قسنطينة  3102مارس  09مؤرخ في  007رقم  قرار

 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

ف في الدكتوراه وما بعػد التػدرج المتخصػص والتأىيػل الجػامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف المتعمق بالتكوي
 منو، 002و 7



    3102-الثالثي األول                                                          النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             150

 

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 لمتمـ.الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و ا

، المتضػمف 3100 نػوفمبر 38 الموافػق، 0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ، 3إنشاء جامعة قسنطينة 

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

   يقـــــــــرر 
 

ربيػػع  30المػػؤرخ فػػي  300-78 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي 002 و 7تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف ر رقػػـ  المــادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل 0778أوت  09الموافق  0007الثاني 

 وتنظيـ التأىيل الجامعي.لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه  3جامعة قسنطينة 
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.3المـادة 
( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع ) :2المـــادة 

 09المػػؤرخ فػػي  300-78يػػذي رقػػـ مػػف المرسػػـو التنف 000و 03إمضػػاءه مػػع التقيػػد بأحكػػاـ المػػادتيف 
 .المذكور أعاله 0778أوت 

، كػػل فيمػػا يخصػػو 3تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة قسػػنطينة  :0المـــادة 
 بتنفيذ ىذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.0 المـادة
 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2نطينةجامعة قس- ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 العمـو اإلقتصادية وعمـو التسيير  عمـ اإلجتماع 
 التاريخ و عمـ اآلثار  الفمسفة 
 عمـ النفس و عمـو التربية  اإلعالـ اآللي 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل جامعة بجاية 3102مارس  09مؤرخ في  001رقم  قرار
 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
، 0778جويميػػػة   9 الموافػػػق 0007 ربيػػػع األوؿ 02المػػػؤرخ فػػػي  308-78بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ و المتمـ،
، 0778أوت  09الموافػػػػق  0007ربيػػػػع الثػػػػاني  30المػػػػؤرخ فػػػػي  300-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

تعمق بالتكويف في الدكتوراه و ما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعػدؿ والمػتمـ، ال سػيما المػادتيف الم
 منو، 002و 7
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 ا، المعدؿ و المتمـ.الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرى

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.

   يقـــــــــرر 
 

ربيػع  30مػؤرخ فػي ال 300-78 مػف المرسػـو التنفيػذي 002 و 7: تطبيقػا ألحكػاـ المػادتيف ر رقػـ  المادة األولى
، المعػػػدؿ و المػػػتمـ، المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 0778أوت  09الموافػػػق  0007الثػػػاني 

 تأىيل جامعة بجاية  لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي.
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.3 المـادة

( سػػػنوات إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 10: يبقػػى التأىيػػػل الممنػػوح بموجػػب ىػػػذا القػػرار سػػاري المفعػػػوؿ لمػػدة أربػػع )2 لمـــادةا
 09المػػؤرخ فػػي  300-78مػػف المرسػػـو التنفيػذي رقػػـ  000و  03إمضػاءه مػػع التقيػػد بأحكػاـ المػػادتيف 

 .المذكور أعاله 0778أوت 
البحػث التكػويني و مػدير جامعػة بجايػة، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ :  تكمف مديرة الدراسػات لمػا بعػد التػدرج و 0 المـادة

 ىذا القرار.
 :  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.0 المـادة

 3102 رسما 09حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة بجاية- ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
 اليندسة الميكانيكية  الفيزياء 
 االبيولوجي  الرياضيات 
 العمـو اإلقتصادية  اإللكترونيؾ 
 ىندسة الطرائق  اآللية اإللكترو تقني وعمـ 
  اليندسة المدنية والري  فرنسية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  09مؤرخ في  161رقم  قرار

 2المكونة لكمية العموم السياسية والعالقات الدولية لدى جامعة الجزائر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 ؿشوا 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ،
، و 3117أكتػػػوبر  33الموافػػػق  0021ذي القعػػػدة  2 المػػػؤرخ فػػػي 200-17بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
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و المتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة العمػـو السياسػية  3101جػانفي  2المؤرخ في  10بمقتضى القرار رقـ  -
 .2واإلعالـ لدى جامعة الجزائر 

 يقـــــــــرر
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  20: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
والمػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػذا القػػرار إلػػى إنشػػاء  لمػػتمـ، المعػػدؿ وا3112 أوت 32 الموافػق 0030

 .- 2جامعة الجزائر  –األقساـ المكونة لكمية العمـو السياسية والعالقات الدولية 
 األقساـ التالية: - 2جامعة الجزائر  –تنشأ كمية العمـو السياسية والعالقات الدولية  : 3المادة 

 قسـ العالقات الدولية، -
 لسياسي واإلداري.قسـ التنظيـ ا -

 و المذكور أعاله. 3101جانفي  2المؤرخ في  10يمغى القرار رقـ  : 3المـادة 
والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث :4المـادة 

لقرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا ا2مرحمة التدرج و مدير جامعة الجزائر
 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 17حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  09مؤرخ في  162رقم  قرار
 2رالمكونة لكمية عموم اإلعالم واإلتصال لدى جامعة الجزائ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 لجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ،الذي يحدد مياـ ا
 ، و3117أكتوبر  33الموافق  0021ذي القعدة  2 المؤرخ في 200-17بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، المعدؿ و المتمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر  -
يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
و المتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة العمػـو السياسػية  3101جػانفي  2المؤرخ في  10بمقتضى القرار رقـ  -

 .2واإلعالـ لدى جامعة الجزائر 
 يقـــــــــرر

 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  20: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى إنشػػػاء  ، المعػػػدؿ والمػػػتمـ3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

 .2جامعة الجزائر  –اإلتصاؿ األقساـ المكونة لكمية عمـو اإلعالـ و 
 األقساـ التالية : - 2الجزائر  جامعة –تنشأ كمية عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ :  3المادة 

 قسـ اإلعالـ، -
 قسـ اإلتصاؿ. -
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 والمذكور أعاله. 3101جانفي  2المؤرخ في  10: يمغى القرار رقـ  3المـادة 
تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي : 4المـادة 

، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي ينشػػر فػػي النشػػرة 2جامعػػة الجزائػػر مرحمػػة التػػدرج و مػػدير
 الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103نوفمبر  0المؤرخ في  018يعدل القرار رقم   3102مارس  09مؤرخ في  002رقم  رارق
 والمتضمن تعيين أعضاء مجمس توجيو جامعة التكوين المتواصل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تضػمف ، الم3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0771مػػػػػاي  30الموافػػػػػق  0001ذي القعػػػػػدة  3المػػػػػؤرخ فػػػػػي  007-71بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 منو، 00والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل و تنظيميا و عمميا، ال سيما المادة 
يحػدد ، 3102 جػانفي  21 افػقالمو  0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
و المتضمف تعييف أعضاء مجمس توجيو جامعة التكويف  3103نوفمبر  0المؤرخ في  018بمقتضى القرار رقـ  -

 المتواصل.
 يقـــــــــرر

 

 والمذكور أعاله، كما يأتي:، 3103بر نوفم 0المؤرخ في  018: تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ المادة األولى
ذي القعػػػدة  3المػػػؤرخ فػػػي  007-مػػػف المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  00: تطبيقػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة المـــادة األولـــى"

 ، تحدد تشكيمة مجمس توجيو جامعة التكويف المتواصل كما ياتي :0771ماي  30الموافق  0001
 و البحث العممي ، رئيسا،حجار الطاىر ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي  -

 بورـز فمة ممثمة الوزير المكمف بالمالية، -

 زياف ميمود ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، -

 زيبرة زىرة ممثمة عف السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية، -

 عيوني زينب ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، -

 لصناعة والمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار،ززوف دمحم ممثل الوزير المكمف با -

 دحموف حميدة ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية -

 مومف سامية ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي، -

 منصوري حسيف ممثل الوزير المكمف بالشاب والرياضة، -

 شريفي ويزة مديرة جامعة بومرداس -

 ،0الحميد مدير جامعة قسنطينةجكوف عبد  -

 غوالي نور الديف مدير جامعة تممساف، -
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 بالؿ مبروؾ ممثل عف الوكالة الوطنية لدعـ تشغيل الشباب، -

 صنياجي جماؿ ممثل منتخب عف األساتذة الدائميف، -

 قويدري عادؿ أميف ممثل منتخب عف األساتذة المشاركيف، -

 دارييف والتقنييف وعماؿ المصالح ".منصور عبد القادر  ممثل منتخب عف الموظفيف اإل -
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 

 3102 مارس 09حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة اإلسمية ألعضاءيحدد ال 3102 مارس 08مؤرخ في  090رقم  قرار

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02رقـ  بمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
يتضػػمف إنشػػاء و تنظػػيـ معيػػد عمػػـو ، 3182 أوت 02 المػػؤرخ فػػي 070-82بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 البحر و تييئة الساحل،
الذي  3110ديسمبر  37الموافق  0030ذو القعدة  39المؤرخ في  011-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 07يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، ال سيما المادة 
، يتضػمف 3118جويميػة  00الموافػق  0037رجػب  00المؤرخ في  330-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 و تييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة، تحويل معيد عمـو البحر
بناءا عمى محضر إنتخاب أعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميػا لعمػـو البحػر و تييئػة السػاحل  بتػاريخ  -

 .3103ديسمبر  10
   يقـــــــــرر 

 

 0030ذو القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10مف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  07: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
الػػذي يحػػدد ميػػاـ المدرسػػة خػػارج الجامعػػة و القواعػػد الخاصػػة بتنظيميػػا  3110ديسػػمبر  37الموافػػق 

وسػػػيرىا المػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي 
 لممدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل.

ئمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لممدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لعمػػوـ البحػػر و تييئػػة السػػاحل تحػػدد القا :3المـــادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة : 2المـادة 
 رار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الساحل، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا الق

 3102 مارس 08حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي 
 الصفة اإلسم والمقب

 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة زواخ جماؿ الديف 
 مدير مساعد مكمف بما بعد التدرج و البحث  الريد دمحم

 و الشياداتمدير مساعد مكمف بالدراسات في التدرج  بمحرش عبد الرحماف
 رئيس قسـ البيئة و التييئة رويبح دمحم

 رئيسة قسـ الموارد الحية أقرور عيسو شريفة
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الموارد الحية جغري بيضاء
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الموارد الحية حميدة فريد

 لبيئة و التييئةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ ا سمرود رشيد
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " بوعيشة فريد

 مدير مخبر بولحديد مصطفى
 مديرة مخبر لوانشي فرياؿ
 مسؤولة المكتبة بسعو وىيبة

 أستاذ تابع لمؤسسة أخرى  شمغـو شعباف
 أستاذ تابع لمؤسسة أخرى  وعبادي عزيوز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3102 مارس 08مؤرخ في  093رقم  قرار

 العممية لقسم الموارد الحية بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ومة،تعييف أعضاء الحك
يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
يتضػػمف إنشػػاء و تنظػػيـ معيػػد عمػػـو ، 3182 أوت 02 المػػؤرخ فػػي 070-82بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 البحر و تييئة الساحل،
الذي  3110ديسمبر  37الموافق  0030ذو القعدة  39المؤرخ في  011-10ضى المرسوـ التنفيذي رقـ بمقت -

 منو، 07يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، ال سيما المادة 
يتضػمف  ،3118جويميػة  00الموافػق  0037رجػب  00المؤرخ في  330-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تحويل معيد عموـ البحر وتييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة،
بناءا عمى محضر إنتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ الموارد الحية الوطنية العميا لعمػـو البحػر و تييئػة السػاحل   -

 .3103نوفمبر  02بتاريخ 
   يقـــــــــرر 

 

 0030ذو القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10لمرسػـو التنفيػذي رقػـ مف ا 23: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
الػػذي يحػػدد ميػػاـ المدرسػػة خػػارج الجامعػػة والقواعػػد الخاصػػة بتنظيميػػا  3110ديسػػمبر  37الموافػػق 

وسيرىا المذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلػى تحديػد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ 
 وطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل.الموارد الحية بالمدرسة ال

تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية المجنػػة العمميػػة لقسػػـ المػػوارد الحيػػة بالمدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لعمػػوـ البحػػر وتييئػػة : 3المـــادة 
 الساحل بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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رسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير المد :2المـادة 
 الساحل، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية 
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيسة المجنة العممية لقسـ الموارد الحية - جغري بيضاء -
 رئيسة قسـ الموارد الحية - عيسو شريفة -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " - حميدة فريد -

 أستاذ محاضر قسـ " أ " كاشر دمحم -

 أستاذ محاضر قسـ " ب " بمحسنات خالد -

 أستاذة مساعدة قسـ " أ " أولد أحمد نورة -

 أستاذة  مساعدة قسـ " أ " بوبشيش زكية -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة  3102 مارس 08مؤرخ في  092رقم  قرار

 اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة البويرة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المػؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 فػػػي المػػػؤرخ 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضػػمف 3103جػػواف  0الموافػػق  0022رجػػب  2المػػؤرخ فػػي  300-03بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 إنشاء جامعة البويرة،
جػانفي  7عمى محضر إنتخاب ممثل األسػاتذة لمختمػف األسػالؾ فػي المجمػس العممػي لجامعػة بػويرة بتػاريخ بناءا  -

3102. 
   يقـــــــــرر 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  31: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
ذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػ، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

 القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة البويرة.
 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة بويرة بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. :3المـادة 
معة البويرة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير لجا :2المـادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 08حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي 
 الصفة اإلسم والمقب
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بداري كماؿ
نائػب مػػدير الجامعػػة مكمػػف بػالتكويف العػػالي فػػي الطػػور الثالػث والتأىيػػل الجػػامعي والبحػػث العممػػي  شيباف دمحم

 عالي فيما بعد التدرجوالتكويف ال
 نائب مدير الجامعة مكمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف العالي في التدرج عيساوي دمحم

 نائب مدير الجامعة مكمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ التظاىرات العممية عبد الباقي نور الديف
 مدير الجامعة مكمف بالتنمية  اإلستشراؼ والتوجيو نائب عمي زياف محند واعمر

 عميد كمية العمـو و التكنولوجيا عرباوي أحسف
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض زوقاغ فاتح

 عميد كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوكساني رشيد
 يةعميد كمية الحقوؽ و العمـو السياس سرور دمحم

 مدير معيد عمـو و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية عباس جماؿ
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا لونيس حكيـ

 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض لويرقيوي عمي
 ة وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلقتصادية والتجاري جميل أحمد

 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية أوتفات يوسف
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات مموؾ رابح

 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية بف خروؼ عمار
 البدنية والرياضية رئيس المجمس العممي لكمية عمـو وتقنيات النشاطات شريفي مسعود
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو والتكنولوجيا عماروش محند
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بف سعيد سمير

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض موني لطفي
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير قرومي حميد

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية سي يوسف قاسي
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية قتاؿ حمزة

 ثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغاتمم سعدوف سالـ
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات بوعمي كحاؿ

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية بدوي عبد الباقي
 ـ اإلجتماعية واإلنسانيةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمو  مساني فاطمة

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية زاوي عبد السالـ
 مسؤوؿ المكتبة المركزية عمار حميد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية 3102 مارس 30مؤرخ في  090رقم  قرار

 3ألعضاء المجمس العممي لجامعة سطيف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12رقػػػـ  بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي -
 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 

، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،3 ء جامعة سطيفإنشا

 08بتػػاريخ  3بنػاءا عمػػى محضػر إنتخػػاب ممثػل األسػػاتذة لمختمػػف األسػالؾ فػػي المجمػس العممػػي لجامعػة سػػطيف -
 .3103ديسمبر 

   يقـــــــــرر 
ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  31: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول

المعدؿ و المتمـ و المذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0030
 .3القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سطيف

 ، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سطيف: 3المـادة 
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3والبحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج  :2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي 

 الصفة اإلسم والمقب
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة - الخير قشي -
 امعة مكمف بالتكويف العالي في التدرج والتكويف المتواصل والشياداتنائب مدير الج - عبد الغني بارة -
 نائب مدير الجامعة مكمف بالتكويف العالي في فيما بعد التدرج والتأىيل الجامعي والبحث العممي - يوسف عيبش -
 العممية نائبة مدير الجامعة مكمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات - نواؿ مامي -
 نائب مدير الجامعة مكمف بالتنمية و اإلستشراؼ والتوجيو موسى زواوي  -
 اإلنسانيةعميد كمية العمـو اإلجتماعية و  ميمود سفاري  -
 عميد كمية اآلداب والمغات صالح زراؿ -
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية دمحم بمعيساوي  -
 والعمـو السياسيةرئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ  بممامي عمر -
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات كسكاس السعيد -
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية الطاىر سعود -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكية اآلداب والمغات زدادقة سفياف -
 اآلداب والمغات ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكية دعيش خير الديف -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكية الحقوؽ والعمـو السياسية إبف الشيخ نور الديف -

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية تغميت صالح الديف
 ة واإلنسانيةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكية العمـو اإلجتماعي بوالشغير عبد العزيز -
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " فايد بشير -
 ممثل عف األساتذة المساعديف ركح عبد العزيز -
 مدير المكتبة المركزية بف دريدي عبد الغني -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 مارس 30مؤرخ في  090رقم  قرار
 3المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة سطيف

 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12قتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بم -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100ر نوفمب 38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة سطيف
 .3102جانفي  33بناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية بتاريخ  -

 

   يقـــــــــرر
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  00: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعدؿ و المػتمـ و المػذكور أعػاله ، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد ، 3112 أوت 32 قالمواف 0030

 ،.3القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية و اإلجتماعية بجامعة سطيف
، 3عػة سػطيفتحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػـو اإلنسػانية و اإلجتماعيػة بجام :3المـادة 

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير لجامعة سطيف2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الصفة اإلسم والمقب
 اإلجتماعيةعميد كمية العمـو اإلنسانية و  ميمود سفاري 
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية و اإلجتماعية الطاىر سعود
 نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أنور مقراني

 نائب عميد الكمية مكمف بالعالقات الخارجية المرتبطة بالطمبة نصر الديف غراؼ
 ـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيارئيسة قس فريدة قماز

 رئيس قسـ عمـ اإلجتماع بمقاسـ نويصر
 رئيس قسـ التاريخ و اآلثار سفياف لوصيف
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ الطيب بموصيف

 رئيسة قسـ المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع مامي ـ. زرارقة فيروز
 ية لقسـ التاريخ واآلثاررئيس قسـ المجنة العمم فايد بشير

 رئيس قسـ المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا تغميت صالح الديف
 رئيس قسـ المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ و اإلتصاؿ بوالشغير عبد العزيز

 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ عمـ اإلجتماع نادية عيشور
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا بوعمي نور الديف
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 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا عمي لونيس
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ التاريخ واآلثار عيبش يوسف

 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " عمى مستوى الكمية عبد الرزاؽ بمعقروز
 ممثل األساتذة المساعديف عمى مستوى الكمية العمري عيسات

 مدير مخبر عمـ النفس العيادي دمحم صغير شرفي
 مدير مخبر غدارة و تنمية الموارد البشرية لحسف بوعبد هللا

 مسؤوؿ المكتبة عبد الرحماف حمشاوي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3103جانمارسفي  30مؤرخ في  099رقم  قرار
 3لقسم عموم اإلعالم واإلتصال لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09رخ في المؤ  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة سطيف
 .3102جانفي  30مى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ بتاريخ بناءا ع -
 

  يقـــــــــرر
 

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
ا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذ 3112أوت  32الموافػػػق  0030

القائمػػػػة اإلسػػػػمية ألعضػػػػاء المجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػػـ عمػػػػـو اإلعػػػػالـ واإلتصػػػػاؿ لكميػػػػة العمػػػػـو اإلنسػػػػانية 
 .3واإلجتماعية بجامعة سطيف

تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػـو اإلعػػالـ واإلتصػػاؿ لكميػػة العمػػـو اإلنسػػانية  :3المـــادة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3سطيفواإلجتماعية بجامعة 

، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيف2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ يزبوالشعير عبد العز 
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ و اإلتصاؿ بموصيف الطيب

 أستاذ محاضر قسـ " ب " عثماف ـ. عواج سامية
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 أستاذ محاضر قسـ " ب " غراؼ نصر الديف
 أستاذ محاضر قسـ " ب " بودىاف ياميف

 أستاذ محاضر قسـ " ب " بمعقروز عبد الرزاؽ
 أستاذ مساعد قسـ " أ " مبني نور الديف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 3103مارس  30مؤرخ في  098رقم  قرار

 3عمم النفس وعموم التربية و األرطوفونيا لكمية العموم اإلنسانية و اإلجتماعية بجامعة سطيف
 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 عالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ ال
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة سطيف
ديسػػػمبر  08بنػػػاء عمػػػى محضػػػر إجتمػػػاع المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ عمػػػـ الػػػنفس وعمػػػـو التربيػػػة واألرطوفونيػػػا بتػػػاريخ  -

3103. 
  يقـــــــــرر

 

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة  3112أوت  32الموافق  0030

اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس و عمـو التربية و األرطوفونيا لكمية العمـو اإلنسانية و 
 .3اإلجتماعية بجامعة سطيف

ـــادة  مية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػـ الػػنفس و عمػػـو التربيػػة و األرطوفونيػػا لكميػػة تحػػدد القائمػػة اإلسػػ :3الم
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3العمـو اإلنسانية و اإلجتماعية بجامعة سطيف

، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 
 لقرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.ىذا ا

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة                        اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس والتربية األرطوفونيا تغميت صالح الديف
 رئيس قسـ عمـ النفس والتربية األرطوفونيا قماز فريدة

 أستاذ التعميـ العالي شرفي دمحم الصغير

 أساتذ محاضر صنف " أ " بغوؿ زىير

 أساتذ محاضر صنف " أ " بوعمي نور الديف
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 أساتذ محاضر صنف " أ " لونيس عمي

 أساتذ محاضر صنف " أ " عمارجية نصر الديف

 أساتذ محاضر صنف " ب " خالد عبد السالـ

 " أ " أساتذ مساعد صنف بوصمب عبد الحكيـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية 3102 مارس 30في مؤرخ  097رقم  قرار

 ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02لمرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى ا -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
يتضػػػػمف إنشػػػػاء المدرسػػػػة الوطنيػػػػة ، 0700 أوت 37 المػػػػؤرخ فػػػػي 300-00بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 المتعددة التقنيات،
، يتضػمف 3118جويميػة  00الموافػق  0037رجػب  00المؤرخ في  300-18رقـ  بمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
الذي  3110ديسمبر  37الموافق  0030ذو القعدة  39المؤرخ في  011-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 07عد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقوا 
 بناء عمى محاضر إنتخابات ممثمي األساتذة لمختمف األسالؾ. -

   يقـــــــــرر 
 

 0030ذو القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10مف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  07: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
اـ المدرسة خارج الجامعػة و القواعػد الخاصػة بتنظيميػا و الذي يحدد مي 3110ديسمبر  37الموافق 

سػػػيرىا المػػػذكور أعػػػاله ، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي 
 لممدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات.

لمتعػػػددة التقنيػػػات بالجػػػدوؿ تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي لممدرسػػػة الوطنيػػػة العميػػػا ا :3المــــادة 
 الممحق بيذا القرار.

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير المدرسة الوطنيػة العميػا المتعػددة التقنيػات،  :2المـادة 
 كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة قباإلسم والم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة  دبياش نبيل

 نائب مدير الدراسات في التدرج والشيادات تاىمي رضواف
 نائب مدير لما بعد التدرج والبحث العممي بوختالة جماؿ
 نائب مدير العالقات الخارجية والتكويف المتواصل بوبكر أحمد

 اإللكترونيؾرئيس قسـ  آيت الشيخ دمحم صالح
 رئيس قسـ اليندسة المدنية كتاب رتيبة
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 رئيس قسـ اليندسة الكيميائية موحمبي فروجة
 رئيس قسـ الري  برماد عبد المالؾ

 رئيس قسـ ىندسة التعديف شرطروب دمحم
 رئيس قسـ اليندسة الصناعية عبوف نصيرة

 رئيس قسـ ىندسة المناجـ ولد حمو مالؾ
 يندسة الميكانيكيةرئيس قسـ ال رشاؽ سعيد
 رئيس قسـ ىندسة البيئة بوعراب رابح
 رئيس قسـ ىندسة اآللية بوجمعة فارس
 رئيس قسـ اإللكتروتقنية إبتواف رشيد

 رئيسة المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ حمامي لطيفة
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقنية محمودي محند أولحاج

 جنة العممية لقسـ اآلليةرئيس الم شكيراب ىاشمي
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بمقاسمي إسماعيل

 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية دريش رتيبة
 رئيس المجنة العممية لقسـ الري  بف معمر سعدية
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة التعديف صالحي السعيد
 س المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعيةرئي بممختار أـ ىاني

 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة المناجـ شابو سميمة
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية إسماعيمي أرزقي

 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة زبوج صميحة
 ونيؾممثل عف األساتذة مصف األساتذة لقسـ اإللكتر  بركاني داود
 ممثل عف األساتذة مصف األساتذة لقسـ اآللية طاجيف دمحم

 ممثل عف األساتذة مصف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية  تمويف بوعالـ
 ممثل عف األساتذة مصف األساتذة لقسـ اليندسة الكيميائية مفتي عافية
 ممثل عف األساتذة المساعديف صنف " أ " لقسـ الري  بف زياد سميـ

 ممثل عف األساتذة مصف األساتذة لقسـ ىندسة التعديف ؿ دمحم األميفجغال
 ممثل عف األساتذة المساعديف صنف " أ " لقسـ اليندسة الصناعية نبوش فاطمة
 ممثل عف األساتذة مصف األساتذة لقسـ ىندسة المناجـ سباعي عمار
 كانيكيةممثل عف األساتذة مصف األساتذة لقسـ اليندسة المي بوعزيز دمحم
 ممثل عف األساتذة مصف األساتذة لقسـ ىندسة البيئة ىالؿ أمينة

 ممثل عف األساتذة المساعديف صنف " أ "  موساوي عائشة
 -ىواري بومديف  –أستاذ بجامعة العمـو و التكنولوجيا  كاوة فريدة

 أستاذ بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بونساج عمي
 لمكتبةمدير ا عدروش فريدة
 مدير مخبر بحث اإللكترونية مختوب سعيد
 مدير مخبر بحث التحكـ في العمميات التصنيعية بوختالة جماؿ
 مدير مخبر أجيزة اإلتصاالت و التحويل التوتر الفوتوني جدادي مراد
 مدير مخبر بحث عمـو اإلشارة و اإلتصاالت قرتي مينية

 كانيكية و التطويرمدير مخبر بحث اليندسة المي رشاؽ السعيد
 مدير مخبر بحث العمـو و تقنيات البيئة كرباشي رابح
 مدير مخبر بحث بيوتكنولوجيات البيئة و ىندسة المناىج غريب حسيف

 مدير مخبر بحث ىندسة الزالزؿ و دينامكية اليياكل بوعبد هللا مبروؾ
 مدير مخبر بحث عمـو المياه كتاب أحمد
 عمـو و ىندسة المواد مدير مخبر بحث ىالؿ فاتح

 مدير مخبر بحث تثميف طاقة الفضاالت شمس الذيف شيتور
 مدير مخبر بحث البناء و البيئة بالي عبد الرحيـ

ــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ــ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 مارس 30مؤرخ في  081رقم  قرار
 قنياتالمجنة العممية لقسم ىندسة البيئة بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة الت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
يتضػػػػمف إنشػػػػاء المدرسػػػػة الوطنيػػػػة ، 0700 أوت 37 المػػػػؤرخ فػػػػي 300-00بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 ات،المتعددة التقني
يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
الذي  3110ديسمبر  37الموافق  0030ذو القعدة  39المؤرخ في  011-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 07جامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة يحدد مياـ المدرسة خارج ال
، يتضػمف 3118جويميػة  00الموافػق  0037رجػب  00المؤرخ في  300-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تحويل المدرسة الوطنية المتعددة يالتقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
 .3103جواف  09لقسـ ىندسة البيئة بتاريخ بناء عمى محضر إجتماع أعضاء المجنة العممية  -
 

   يقـــــــــرر 
 

ذو القعػػػدة  39المػػػؤرخ فػػػي  011-10تطبيقػػػا ألحكػػػاـ الفصػػػل الثػػػاني مػػػف المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  المـــادة األولـــى:
الػػػذي يحػػػدد ميػػػاـ المدرسػػػة خػػػارج الجامعػػػة والقواعػػػد الخاصػػػة  3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030

ر أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنػة العمميػة بتنظيميا وسيرىا المذكو 
 لقسـ ىندسة البيئة بالمدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات.

: تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ ىندسػػػة البيئػػػة بالمدرسػػػة الوطنيػػػة العميػػػا المتعػػػددة التقنيػػػات 3المــــادة 
 بيذا القرار.بالجدوؿ الممحق 

: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير المدرسة الوطنيػة العميػا المتعػددة التقنيػات، 2 المـادة
 كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيسة المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة يحةزبوج صم
 رئيس القسـ بوعراب رابح
 أستاذ التعميـ العالي معمري نبيل

 أستاذ التعميـ العالي عبدي نادية

 أستاذ التعميـ العالي ىالؿ أمينة

 أستاذ محاضر قسـ " أ " عرعار جازية

 أستاذ محاضر قسـ " ب " نعماف عبد القادر

 أستاذ  مساعد  قسـ " أ " يمينةزوخالش  –جمعي 

 أستاذ  مساعد  قسـ " ب " مزيغي أحمد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية 3102 مارس 30مؤرخ في  080رقم  قرار
 ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة سوق أىراس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 ةجمػػػادى الثانيػػػ 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضػمف 3103جػواف  0الموافػق  0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
 .3103نوفمبر  39مجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بتاريخ بناء عمى محضر إجتماع ال -

 

   يقـــــــــرر 
ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  00: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول

د المعدؿ و المتمـ و المذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحدي، 3112 أوت 32 الموافق 0030
 القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة سوؽ أىراس.

تحدد القائمة اإلسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكميػة اآلداب و المغػات بجامعػة سػوؽ أىػراس، بالجػدوؿ  :3المـادة 
 الممحق بيذا القرار.

ويني و مػدير جامعػة سػوؽ أىػراس، كػل فيمػا يخصػو تكمػف مػديرة الدراسػات لمػا بعػد التػدرج والبحػث التكػ :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي.

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي 
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات  - دمحم صاري  -
 عميد الكمية - سميمة لوكاـ -
 ارجيةنائب العميد لما بعد التدرج والعالقات الخ - مالؾ عوادي -
 نائب العميد المكمف بالدراسات والشؤوف المرتبطة بالطمبة  - بف عبد هلل نصر الديف -
 رئيس قسـ المغة العربية عماد بوخاري  -
 رئيس قسـ المغة الفرنسية وجية قيرية -
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية عبد الوىاب شعالف -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " ىادية عطية -
 مسؤولة المكتبة افيمينة مزي -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  30مؤرخ في  083رقم  قرار

 العممية لقسم المغة العربية لكمية اآلداب والمغات بجامعة سوق أىراس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 لموافػقا 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

، والمتضػمف 3103جػواف  0الموافػق  0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -
 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،

 .3103نوفمبر   39و 30العممية لقسـ المغة العربية بتاريخ بناء عمى محاضر إجتماع المجنة  -
 

  يقـــــــــرر
 

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
مػة المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديػد القائ 3112أوت  32الموافق  0030

 اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية لكمية اآلداب والمغات بجامعة سوؽ أىراس.
تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ المغػػة العربيػػة لكميػػة اآلداب والمغػػات بجامعػػة سػػوؽ  :3المـــادة 

 أىراس وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ( إبتداءا مف تاريخ إمضاءه.10ذا القرار لمدة سنة )يسري مفعوؿ ى :2المـادة 
تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة سػػوؽ أىػػراس، كػػل فيمػػا يخصػػو : 0المـــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس  30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية شعالف عبد الوىاب

 رئيس قسـ  عماد بوخاري 
 أساتذ محاضر صنف " أ " صاري دمحم

 أساتذ مساعد صنف " أ " كبموتي قندوز

 أساتذ مساعد صنف " أ " جوامع رضا

 أساتذ مساعد صنف " أ " جموعي سعدي

 أساتذ مساعد صنف " أ " سرايعية ياسيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس 3102 مارس 30مؤرخ في  082رقم  قرار

 العممي لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة سوق أىراس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103بر سػبتم  0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 تأو  32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
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، والمتضػمف 3103جػواف  0الموافػق  0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -
 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،

نػوفمبر  39عمػـو اإلقتصػادية والتجاريػة وعمػـو التسػيير بتػاريخ بناء عمى محضر إجتماع المجمػس العممػي لكميػة ال -
3103. 

   يقـــــــــرر 
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  00: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
تحديػػػد المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله ، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى ، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة العمػػـو اإلقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػـو التسػػيير بجامعػػة 
 سوؽ أىراس.

: تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي لكميػػػة العمػػػـو اإلقتصػػػادية والتجاريػػػة وعمػػػـو التسػػػيير 3المــــادة 
 بجامعة سوؽ أىراس، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ( إبتداءا مف تاريخ إمضاءه.10: يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة )2المـادة 
: تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة سػػوؽ أىػػراس، كػػل فيمػػا يخصػػو 0المـــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي 

 الصفة اإلسم والمقب
 عمـو اإلقتصادية و التجارية و عمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمية ال  - لزعر عمي -
 عميد كمية العمـو اإلقتصادية و التجارية و عمـو التسيير - بف رجـ دمحم خميسي -
 نائب العميد لما بعد التدرج و العالقات الخارجية - بف خديجة منصف -
 نائب العميد المكمف بالدراسات و الشؤوف المرتبطة بالطمبة  - أوالد زاوي عبد الرحماف -
 رئيس قسـ العمـو التجارية المكمف بالجذع المشترؾ لعاليبية مالؾ -
 رئيس قسـ العمـو اإلقتصادية عابدي دمحم السعيد -
 رئيس قسـ عمـو التسيير بوفاس الشريف -
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " بيموؿ نور الديف -
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " محرز نور الديف -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 مارس 30مؤرخ في  080رقم  قرار

 المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة سوق أىراس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة،تعييف 
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ 
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، والمتضػمف 3103جػواف  0الموافػق  0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -
 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،

 .3103ديسمبر  39يخ بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة بتار  -
 

   يقـــــــــرر 
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  00: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعدؿ و المػتمـ و المػذكور أعػاله ، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد ، 3112 أوت 32 الموافق 0030

 ي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سوؽ أىراس.القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العمم
تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػس العممػػػي لكميػػػة عمػػػوـ الطبيعػػػة والحيػػػاة بجامعػػػة سػػػوؽ أىػػػراس،  :3المــــادة 

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ( إبتداءا مف تاريخ إمضاءه.10يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة ) :2المـادة 
تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة سػػوؽ أىػػراس، كػػل فيمػػا يخصػػو : 0المـــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30رر بالجزائر في ح                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 اوبيةاألستاذ رشيد حر                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة عمامرة صبرينة

 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة ي دمحم الشريفمعز 
 نائب العميد لما بعد التدرج والعالقات الخارجية بوعزيز عمي
 نائب العميد المكمف بالدراسات والشؤوف المرتبطة بالطمبة عياري عادؿ
 رئيس قسـ البيولوجيا عياري جميمة
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " مناني محبوبة

 مدير مخبر اشي نيىكو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  30مؤرخ في  080رقم  قرار
 العممية لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 واؿش 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 ثانيػػػةجمػػػادى ال 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضػمف 3103جػواف  0الموافػق  0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
 .3103ديسمبر   10اع المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بتاريخ بناء عمى محاضر إجتم -
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  يقـــــــــرر
 

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
تحديػد القائمػة المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  3112أوت  32الموافق  0030

 اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية لكمية العموـ والتكنولوجيا سوؽ أىراس.
تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ اليندسػػػة الكيربائيػػػة لكميػػػة العمػػػـو و التكنولوجيػػػا  :3المــــادة 

 .بجامعة سوؽ أىراس وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار
 ( إبتداءا مف تاريخ إمضاءه.10يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة ) :2المـادة 
تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة سػػوؽ أىػػراس، كػػل فيمػػا يخصػػو  :0المـــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة                        اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية خميل خالد

 رئيس القسـ  عواودة صبرينة
 أساتذ محاضر صنف " أ " توفوني رياض

 ضر صنف " ب "أساتذ محا بوموس زوىير

 أساتذ محاضر صنف " ب " عمارة كربة دمحم الشريف

 أساتذ مساعد صنف " أ " مزياف سميمة

 أساتذ مساعد صنف " أ " بوموس سميرة

 أساتذ مساعد صنف " أ " شمى زوبير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102 مارس 30مؤرخ في  080رقم  قرار

 الفالحية و البيطرية بجامعة سوق أىراس المجمس العممي لمعيد العموم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21ق الموافػ 0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضػمف 3103جػواف  0الموافػق  0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03ضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ بمقت -

 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
 .3103أكتوبر  7بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لمعيد العمـو الفالحية والبيطرية بتاريخ  -
 

   يقـــــــــرر 
ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ مػػف  00: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول

المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة ، 3112 أوت 32 الموافق 0030
 اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ الفالحية والبيطرية بجامعة سوؽ أىراس.
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ألعضاء المجمػس العممػي لمعيػد العمػوـ الفالحيػة والبيطريػة بجامعػة سػوؽ أىػراس،  تحدد القائمة اإلسمية :3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ( إبتداءا مف تاريخ إمضاءه.10: يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة )2المـادة 
كػػل فيمػػا يخصػػو  تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة سػػوؽ أىػػراس، :0المـــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو الفالحية والبيطرية  - فاضل جماؿ -
 مدير المعيد - الصادؽ عبد المجيد -
 مدير مساعد مكمف بالبيداغوجيا - شواؿ خير الديف -
 مدير مساعد مكمف بالدراسات لما بعد التدرج - عزوز منير -
 رئيس قسـ البيطرة عثامنة أصيمة -
 رئيس قسـ الفالحة لطرش فياللي -
 أستاذ محاضر صنف " أ " بولبدة ناجي -
 أستاذ مساعد صنف " أ " لعباسي فاروؽ  -
 أستاذ مساعد صنف " ب " غرارية نسريف -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس 3102 مارس 30مؤرخ في  089رقم  قرار

 العممي لمعيد عموم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سوق أىراس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ة،تعييف أعضاء الحكوم
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31قواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و ال
، والمتضػمف 3103جػواف  0الموافػق  0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
نػوفمبر  31اضػية بتػاريخ بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيػات النشػاطات البدنيػة والري -

3103. 
   يقـــــــــرر 

 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  00: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد ، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030

العممػي لمعيػد عمػـو وتقنيػات النشػاطات البدنيػة والرياضػية بجامعػة القائمة اإلسػمية ألعضػاء المجمػس 
 سوؽ أىراس.
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تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي لمعيػػػد عمػػػـو وتقنيػػػات النشػػػاطات البدنيػػػة والرياضػػػية  :3المــــادة 
 بجامعة سوؽ أىراس، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ( إبتداءا مف تاريخ إمضاءه.10ة )يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سن :2المـادة 
: تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة سػػوؽ أىػػراس، كػػل فيمػػا يخصػػو 0المـــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب
 لمجمس العممي  لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةرئيس ا  قاسمي فيصل
 مدير المعيد قميني حفيع
 مدير مساعد لمدراسات لما بعد التدرج عبدلي فاتح

 مدير مساعد مكمف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطمبة حمداوي التيامي
 رئيس قسـ اإلختصاص الرياضي العموي عبد الحفيع

 رئيس قسـ جذع المشترؾ )ع ت ف ب ر ( لمؤمفراشف عبد ا
 أستاذ مساعد صنف " أ " يعقوبي آدما
 أستاذ مساعد صنف " أ " بوقزولة فؤاد
 أستاذ مساعد صنف " ب " بمبوؿ فريد

 أستاذ مساعد صنف " ب " بمبوؿ موسى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  30مؤرخ في  088رقم  قرار
 3لعممية لقسم التاريخ واآلثار لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة سطيفا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31عدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الم
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة سطيف
 .3102جانفي  31بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ التاريخ و اآلثار بتاريخ  -

 

  يقـــــــــرر
ــ جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة ىالمــادة األول

المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله ، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد  3112أوت  32الموافػػػق  0030
جتماعيػػة القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ التػػاريخ و اآلثػػار لكميػػة العمػػـو اإلنسػػانية و اإل

 .3بجامعة سطيف
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تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ و اآلثار لكمية العمـو اإلنسانية و اإلجتماعية  :3المـادة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3بجامعة سطيف

، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ واآلثار فايد بشير
 رئيس قسـ التاريخ و اآلثار لوصيف سفياف
 أستاذ محاضر قسـ " أ " عيبش يوسف
 أستاذ محاضر قسـ " ب " كعواف فارس
 قسـ " ب "أستاذ محاضر  أسعد لياللي
 أستاذ مساعد قسـ " أ " أونيس ميمود

 أستاذ مساعد قسـ " أ " صحراوي بمقاسـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  30مؤرخ في  087رقم  قرار
 3العممية لقسم عمم اإلجتماع لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة سطيف

 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12قتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بم -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة سطيف
 .3103ديسمبر  09بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
 

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد  المعػػػدؿ 3112أوت  32الموافػػػق  0030

القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ عمػػػـ اإلجتمػػػاع لكميػػػة العمػػػـو اإلنسػػػانية واإلجتماعيػػػة 
 .3بجامعة سطيف

تماعيػػة تحػػدد القائمػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػـ اإلجتمػػاع لكميػػة العمػػـو اإلنسػػانية واإلج :3المـــادة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3بجامعة سطيف
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، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيف2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 ة العممية لقسـ عمـ اإلجتماعرئيس المجن فيروز زرارقة
 رئيس قسـ عمـ اإلجتماع بمقاسـ نويصر
 أستاذ محاضر قسـ " أ " الجمعي النوي 
 أستاذ محاضر قسـ " أ " عيشور نادية
 أستاذ محاضر قسـ " أ " سعود الطاىر
 أستاذ محاضر قسـ " ب " رفيق قروي 

 أستاذ مساعد قسـ " أ " العمري عيسات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دد القائمة اإلسمية ألعضاء يح 3102مارس  30مؤرخ في  071رقم  قرار
 3المجمس العممي لكمية العموم اآلداب والمغات بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02قػـ بمقتضى المرسػـو التنفيػذي ر  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31ا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرى
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة سطيف 
 .3102جانفي  0 و 3103ديسمبر  09بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات بتاريخ  -

 

  ـــرريقــــــ
 

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد  3112أوت  32الموافػػػق  0030

 .3القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة سطيف
وفػػق الجػػدوؿ  3تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة اآلداب والمغػػات بجامعػػة سػػطيف :3المـــادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 

 سػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الر 
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اء المجمس العمميممحق بالقرار يتضمن أعض
 الصفة اإلسم والمقب

 عميد كمية األدب والمغات زراؿ صالح الديف
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب و المغات كسكاس السعيد
 نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة راشدي حساف
 حث العممي والعالقات الخارجيةنائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج والب بوجاجة دمحم
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي ىدنة خالد

 رئيس قسـ المغة واألدب الفرنسي مدير ـ. داىيز شيرازاد

 رئيس قسـ الترجمة وسطني يوسف

 رئيس قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  مصباح رفيق

 لعربيرئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب ا رقاد ـ. مالكي فوزية

 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي  حمودي عبد الحق

 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي دمحم عزوي 

 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ المغة واألدب العربي محجوبي ـ بالي عقيمة
 لقسـ المغة واألدب العربيممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ "  دعيش خير الديف
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ المغة واألدب العربي دمحم بو عبد هللا

 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ المغة واألدب الفرنسي عيادي ـ مباركي زىية
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي  نبيل مزوار

 ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ " عمى مستوى الكمية جماؿ كوحيل
 مدير مخبر سعودي النواري 

 مسؤوؿ مكتبة مساحل ـ. مختاري ليمى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  30مؤرخ في  070رقم  قرار
 3يفالعممية لقسم المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات بجامعة سط

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 وزير التعميـ العالي و البحث العممي،يحدد صالحيات 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2لمؤرخ في ا 010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة سطيف
 جانفي 0و 3103ديسمبر  08و 09بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بتاريخ  -

3102. 
  يقـــــــــرر

 

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة  3112أوت  32الموافق  0030

 .3اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات بجامعة سطيف
ة العمميػة لقسػـ المغػة واألدب العربػي لكميػة اآلداب والمغػات بجامعػة تحدد القائمة اإلسمية ألعضػاء المجنػ :3المـادة 

 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3سطيف
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، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 
 والبحث العممي. ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 عمميوزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي   عزوي دمحم
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي  خالد ىدنة

 أستاذ التعميـ العالي صدقة أبراىيـ
 أستاذ التعميـ العالي سعودي النواري 

 أستاذ التعميـ العالي بومنجل عبد المالؾ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " زدادقة سفياف
 أستاذ محاضر قسـ " أ " وش فتيحةزرارقة ـ.كحم

 أستاذ محاضر قسـ " ب " قوالي ـ.بف عائشة ليمى
 أستاذ مساعد قسـ " أ " لعيادي عبد العزيز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  30مؤرخ في  073رقم  قرار

 3العممية لقسم المغة واألدب الفرنسي لكمية اآلداب والمغات بجامعة سطيف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 التعميـ العالي و البحث العممي، يحدد صالحيات وزير
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2رخ في المؤ  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة سطيف
 .3103ديسمبر  08و 09بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بتاريخ  -

 

  يقـــــــــرر
 

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة  3112أوت  32الموافق  0030

 .3اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي لكمية اآلداب والمغات بجامعة سطيف
المغة واألدب الفرنسي لكميػة اآلداب والمغػات بجامعػة  تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ :3المـادة 

 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3سطيف
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيف :2المـادة 

 ي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العمم
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة و األدب الفرنسي رقاد ـ مالكي فوزية
 رئيس قسـ المغة و األدب الفرنسي داىيز ـ مدير شيرزاد

 أستاذ محاضر قسـ " أ " دمحم بوعبد هللا
 أستاذ محاضر قسـ " ب " بوجاجة دمحم

 أستاذ محاضر قسـ " ب " بوزيدي بوبكر
 أستاذ مساعد قسـ " أ " مصامدة صورية

 أستاذ مساعد قسـ " أ " رضواف ـ باباساسي سعاد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لعمميةيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة ا 3102مارس  30مؤرخ في  072رقم  قرار

 3لقسم المغة واألدب اإلنجميزي لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة سطيف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02رقػـ بمقتضى المرسػـو التنفيػذي  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31ا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرى
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة سطيف
 .3103ديسمبر  07و 09بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي بتاريخ  -

 

  يقـــــــــرر
جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى

المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة  3112أوت  32الموافق  0030
عمػػػـو اإلنسػػػانية واإلجتماعيػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ المغػػػة واألدب اإلنجميػػػزي لكميػػػة ال

 .3بجامعة سطيف
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسػي لكميػة اآلداب العمػـو اإلنسػانية  :3المـادة 

 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3واإلجتماعية بجامعة سطيف
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3بحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيف: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج وال2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسـ والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي  حمودي عبد الحق

 رئيس قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  مصباح رفيق
 أستاذ التعميـ العالي كسكاس السعيد
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 أستاذ محاضر قسـ " ب " عيادي ـ. مباركي زىية
 أستاذ محاضر قسـ " ب " مامي عبد المطيف نواؿ

 أستاذ محاضر قسـ " ب " تركي ساعد
 أستاذ مساعد قسـ " أ " شوادر ـ. ميرزة شيرزاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102مارس  30مؤرخ في  070رقم  قرار

 3والعموم السياسية بجامعة سطيفالمجمس العممي لكمية الحقوق 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102في جػان 21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00سوـ التنفيذي رقـ بمقتضى المر  -

 ،3إنشاء جامعة سطيف
 .3103ديسمبر  09بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
  

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12تنفيػػذي رقػػـ مػػف المرسػػـو ال 08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة  3112أوت  32الموافق  0030

 .3اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة سطيف
وفػق  3عممػي لكميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية بجامعػة سػطيف: تحدد القائمة اإلسػمية ألعضػاء المجمػس ال3المـادة 

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيف: 2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد كمية الحقوؽ و العمـو السياسية بمعيساوي دمحم الطاىر

 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ و العمـو السياسية بممامي عمر
 نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطمبة عمار كوسة

 عممي و العالقات الخارجيةنائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج و البحث ال فرحاوي عبد العزيز
 رئيس قسـ الحقوؽ  عالؽ لمنور
 رئيس قسـ العمـو السياسية بف عراب دمحم

 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  بف زيوش مبروؾ
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية زياني حسينة
 ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسـ الحقوؽ  لشيب جازية
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 ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسـ العمـو السياسية   موسى زواوي 
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لقسـ الحقوؽ  بودوخة إبراىيـ

 ممثل األساتذة المساعديف لقسـ الحقوؽ  صديقي عبد العزيز
 ممثل األساتذة المساعديف لقسـ العمـو السياسية بركاف إكراـ
 البحث في حقوؽ اإلنساف مدير مخبر دراسات و مويسي بمعيد
 مسؤوؿ المكتبة بوعمي الزىير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  30مؤرخ في  070رقم  قرار

 3العممية لقسم العموم السياسية لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سطيف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03ئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ الر  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12ـ بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػ -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3عة سطيفإنشاء جام
 .3103ديسمبر  09بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
 

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديػد القائمػة المعدؿ والمتمـ والمذكور أعال 3112أوت  32الموافق  0030

اإلسػػػػمية ألعضػػػػاء المجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػػـ العمػػػػوـ السياسػػػػية لكميػػػػة الحقػػػػوؽ والعمػػػػوـ السياسػػػػية بجامعػػػػة 
 .3سطيف

ـــادة  تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ العمػػوـ السياسػػية لكميػػة الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية  :3الم
 لجدوؿ الممحق بيذا القرار.وفق ا 3بجامعة سطيف

، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيف2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية زياني حسينة
 مـو السياسيةرئيس قسـ الع بف أعراب دمحم
 أستاذ محاضر قسـ " أ " موسى زواوي 
 أستاذ محاضر قسـ " أ " مويسي بمعيد
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بركاف إكراـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  30مؤرخ في  070رقم  قرار
 3العممية لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09مؤرخ في ال 230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 يالمػػػؤرخ فػػػ 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة سطيف
 .3103ديسمبر  09عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بتاريخ بناء  -

 

  يقـــــــــرر
 

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
تحديد القائمػة المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  3112أوت  32الموافق  0030

 .3اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة سطيف
: تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ الحقػػوؽ لكميػػة الحقػػوؽ و العمػػوـ السياسػػية بجامعػػة 3المـــادة 

 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3سطيف
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير جامعػة سػطيف تكمف :2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30زائر في حرر بالج                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  - بف زيوش مبروؾ -
 رئيس قسـ الحقوؽ  - عالؽ لمنور -
 تاذ التعميـ العاليأس - بمممامي عمر -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " - بف الشيخ نور الديف -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " - لشيب جازية -
 أستاذ محاضر قسـ " ب " - بودوخة إبراىيـ -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " - بف شتيرة اليميف -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102مارس  30مؤرخ في  079رقم  قرار

 3كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة قسنطينةالمجمس العممي ل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020 ربيػع األوؿ 08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،3إنشاء جامعة قسنطينة

 .3103ديسمبر  03بناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08اـ المػػادة : تطبيقػػا ألحكػػالمــادة األولــى

المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة  3112أوت  32الموافق  0030
 .3اإلسمية ألعضاء لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة قسنطينة

مية ألعضػػػاء لكميػػػة العمػػػـو اإلنسػػػانية واإلجتماعيػػػة بجامعػػػة قسػػػنطينة وفػػػق الجػػػدوؿ : تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػ3المــــادة 
 الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينة :2المـادة 
 حث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والب

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القرار يتضمن أعضاء المجمس العمميممحق ب
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية بخوش أحمد
 عميد الكمية خروؼ حميد
 نائب العميد المكمف بالدراسات العميا والبحث العممي مجاني بوبة
 بطة بالطمبةنائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرت جماؿ حموج

 رئيس قسـ التاريخ بف لحرش عبد العزيز
 رئيس قسـ الفمسفة دحدوح رشيد
 رئيس قسـ عمـ اإلجتماع زردومي احمد

 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ قشي فاطمة الزىراء
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة غيوة فريدة
 عرئيس المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتما غربي عمي

 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ عمـ اإلجتماع بولمايف نجيب
 ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ " لبصير شيرزاد
 مسؤوؿ المكتب بوعيشة فاطمة

 مدير مخبر ديممي عبد الحميد
 مدير مخبر فياللي كماؿ
 مدير مخبر مذبوح لخضر
 مدير مخبر بوقميع عمي
 مخبر مدير مرابط اآلمنة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  30مؤرخ في  078رقم  قرار
 3العممية لقسم الفمسفة لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة قسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 فػقالموا 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 وافػػػقالم 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة
 .3103ديسمبر  03عممية لقسـ الفمسفة بتاريخ بناءا عمى محضر إجتماع المجنة ال -

  يقـــــــــرر
جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى

المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة  3112أوت  32الموافق  0030
 .3ضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة قسنطينةاإلسمية ألع

: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة لكمية العمػـو اإلنسػانية واإلجتماعيػة بجامعػة  3المـادة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3قسنطينة

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينة: تكمف مديرة 2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 30في  حرر بالجزائر                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة غيوة فريدة

 ةرئيس قسـ الفمسف رشيد دحدوح
 أستاذ التعميـ العالي مذبوح لخضر
 أستاذ التعميـ العالي جديدي دمحم
 أستاذ محاضر قسـ " أ " مراجي رابح

 أستاذ محاضر قسـ " أ " عصاـ عبد الحفيع
 أستاذ محاضر قسـ " ب " بومعيزة دمحم

 أستاذ مساعد قسـ " أ " بف سباع دمحم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د القائمة اإلسمية ألعضاء المجنةيحد 3102مارس  30مؤرخ في  077رقم  قرار
 3العممية لقسم عمم اإلجتماع لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة قسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ،تعييف أعضاء الحكومة
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الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو. 31واعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و الق

، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،3إنشاء جامعة قسنطينة

 .3103ديسمبر  03بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى

المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة  3112أوت  32الموافق  0030
يػػػة العمػػػػـو اإلنسػػػانية واإلجتماعيػػػة بجامعػػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػػة العمميػػػة لقسػػػـ عمػػػػـ اإلجتمػػػاع لكم

 .3قسنطينة
: تحػػدد القائمػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػـ اإلجتمػػاع لكميػػة العمػػـو اإلنسػػانية واإلجتماعيػػة 3المـــادة 

 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3بجامعة قسنطينة
، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3والتكويف ومدير جامعة قسنطينةتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع غربي عمي

 رئيس قسـ عمـ اإلجتماع الربيع جصاص 
 أستاذ التعميـ العالي خنونة مسعودة

 أستاذ التعميـ العالي اقة عميبوعن
 أستاذ التعميـ العالي كعباش رابح
 أستاذ محاضر قسـ " أ " سوداني زىية

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بف الشيخ لفقوف فتيحة
 أستاذ محاضر قسـ " ب " رماش صبرينة
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بوسقيعة سميـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  يحدد 3102مارس  30مؤرخ في  311رقم  قرار

 3العممية لقسم التاريخ لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة قسنطينة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02تضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ بمق -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو. 31الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد 

، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،3إنشاء جامعة قسنطينة

 .3103ديسمبر  03بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ التاريخ بتاريخ  -
 

  ــــرريقـــــ
جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى

المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة  3112أوت  32الموافق  0030
 .3سانية واإلجتماعية بجامعة قسنطينةاإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ لكمية العمـو اإلن

: تحدد القائمة اإلسمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ التػاريخ لكميػة العمػـو اإلنسػانية واإلجتماعيػة بجامعػة 3المـادة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3قسنطينة

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3ة قسنطينة: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامع2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ قشي فاطمة الزىراء
 رئيس قسـ التاريخ عبد العزيز بف لحرش

 أستاذ محاضر قسـ " أ " مومف العمري 
 حاضر قسـ " أ "أستاذ م عقوف دمحم العربي

 أستاذ محاضر قسـ " أ " معاشي جميمة
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بف حسيف كريمة األخالؽ

 أستاذ محاضر قسـ " ب" شعباني بدر الديف
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بودراع سفياف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس  3102مارس  30مؤرخ في  310رقم  قرار

 3ية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصال بجامعة قسنطينةالعممي لكم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020بيػع األوؿ ر  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31ا المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيم
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، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،3إنشاء جامعة قسنطينة

جػانفي  00بناء عمى محضر إجتمػاع المجمػس العممػي لكميػة التكنولوجيػات الحديثػة لممعمومػات واإلتصػاؿ بتػاريخ  -
3102. 

  يقـــــــــرر
  

ــىالمــادة  جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة األول
المعػدؿ و المػتمـ و المػذكور أعػاله ، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد  3112أوت  32الموافق  0030

ؿ بجامعػػة القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة التكنولوجيػػات الحديثػػة لممعمومػػات واإلتصػػا
 .3قسنطينة

: تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي لكميػػػة التكنولوجيػػػات الحديثػػػة لممعمومػػػات واإلتصػػػاؿ 3المــــادة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3بجامعة قسنطينة

يخصػو بتنفيػذ  ، كل فيما3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينة: 2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ زعرور نصر الديف
 عميد الكمية سحنوف زايدي
 مف بالبيداغوجيانائب العميد المك مزود شاكر

 نائب العميد المكمف بالدراسات لما بعد التدرج زيزات بوفايدة
 رئيس قسـ تكنولوجيات البرمجيات و نظـ المعمومات رمضاف معمري 

 رئيس قسـ عمـ الحاسوب و تطبيقاتو خير الديف خوالدي
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ الحاسوب و نظـ المعمومات باللة فايزة

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ الحاسوب و تطبيقاتو شاوي  عالوة
 ممثل عف أساتذة التعميـ العالي سعيدوني جماؿ الديف
 ممثل عف أساتذة التعميـ العالي بعطوش دمحم شوقي

 ممثل عف أساتذة التعميـ العالي بف دمحم دمحم
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " حسيني سميمة
 سؤوؿ المكتبةم جمواة سامية

 مدير مخبر خير الديف خوالدي
 مدير مخبر بوفايدة محمود
 ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ " بركاف دمحم لميف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102مارس  30مؤرخ في  313رقم  قرار

 3المجمس العممي لمعيد عموم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة
 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12قتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بم -
 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،3إنشاء جامعة قسنطينة

 .3103ديسمبر  00بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لمعيد عمـو المكتبات والتوثيق بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
  

ــى: جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد  3112وت أ 32الموافػػػق  0030

 .3القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـو المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة
وفػق  3: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـو المكتبػات والتوثيػق بجامعػة قسػنطينة3المـادة 

 الممحق بيذا القرار. الجدوؿ
، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينة :2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الصفة اإلسم والمقب
 د عمـو المكتبات والتوثيقرئيس المجمس العممي لمعي نابتي دمحم الصالح

 مدير المعيد بف السبتي عبد المالؾ
 مدير مساعد مكمف بالبيداغوجيا غانـ نذير

 مدير مساعد مكمف بالدراسات العميا بف شعيرة سعاد
 رئيس قسـ المكتبات ومراكز المعمومات مزيش مصطفى
 رئيس قسـ التقنيات األرشيفية بوكرزازة كماؿ

 ستاذ التعميـ العاليأ بودرباف عز الديف
 أستاذ محاضر قسـ " أ " عكنوش نبيل
 أستاذ محاضر قسـ " أ " سعيدي سميمة
 مدير مخبر قموح ناجية

 مدير مخبر بطوش كماؿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102مارس  30مؤرخ في  312رقم  قرار

 المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سوق أىراس
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إن
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 تعميـ العالي و البحث العممي،يحدد صالحيات وزير ال

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

، والمتضػمف 3103جػواف  0الموافػق  0022رجػب  00 المػؤرخ فػي 300-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -
 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،

 .3103نوفمبر  39و 30بناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بتاريخ  -
  يقـــــــــرر

  
جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى

المعػػػدؿ و المػػتمـ والمػػػذكور أعػػاله، ييػػػدؼ ىػػذا القػػػرار إلػػى تحديػػػد  3112أوت  32الموافػػق  0030
 القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة سوؽ أىراس.

وـ السياسػػية بجامعػػة سػػوؽ أىػػراس تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة الحقػػوؽ والعمػػ :3المـــادة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ( إبتداء مف تاريخ إمضاءه.10يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة ) :2المـادة 
تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة سػػوؽ أىػػراس، كػػل فيمػػا يخصػػو  :0المـــادة 

 في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي. بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الصفة م والمقباإلس
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ و العمـو السياسية  خميفي عبد الرحماف

 عميد الكمية بوعجيمة نبيل
 نائب العميد لما بعد التدرج و العالقات الخارجية خميسي زىير
 نائب العميد بالدراسات و الشؤوف المرتبطة بالطمبة صيودة رفيق
 بات و مراكز المعموماترئيس قسـ المكت بروؾ حميمة

 رئيس قسـ القانوف العاـ منار فاطمة الزىراء
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " بوعمراف عادؿ 

 مسؤوؿ المكتبة جميل مميكة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102مارس  30مؤرخ في  310رقم  قرار

 جامعة سوق أىراسالمجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،ي
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

، والمتضػمف 3103جػواف  0الموافػق  0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03ـ بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػ -
 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،

 .3102جانفي  32بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
  

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12 مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ 08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد  3112أوت  32الموافػػػق  0030

 القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة سوؽ أىراس.
ممي لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة سػوؽ أىػراس تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس الع :3المـادة 

 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ( إبتداء مف تاريخ إمضاءه.10يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة ) :2المـادة 
تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة سػػوؽ أىػػراس، كػػل فيمػػا يخصػػو  :0المـــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية - نور الديف رواينية -
 عميد الكمية - فوزي بف دريدي -
 نائب العميد لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية - مصطفى شريؾ -
 نائب العميد المكمف بالبيداغوجيا والمسائل المرتبطة بالطمبة - الحق طرابمسي  عبد -
 رئيس قسـ العمـو اإلجتماعية - رضا سالطنية -
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية - أحمد رواينية -
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " - كمثـو بوغالـ -
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " - سفياف بوغارب -
 مسؤوؿ المكتبة - مزياني يمينة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102مارس  30مؤرخ في  310رقم  قرار

 المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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، 3112 أوت 32 فػػػقالموا 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

، والمتضػمف 3103جػواف  0الموافػق  0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -
 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،

 .3103ديسمبر  00لكمية العمـو والتكنولوجيا بتاريخ بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي  -
  يقـــــــــرر

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد  3112أوت  32الموافػػػق  0030

 سمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة سوؽ أىراس.القائمة اإل
: تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة العمػػوـ والتكنولوجيػػا بجامعػػة سػػوؽ أىػػراس وفػػق 3المـــادة 

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 اريخ إمضاءه.( إبتداء مف ت10: يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة )2المـادة 
: تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة سػػوؽ أىػػراس، كػػل فيمػػا يخصػػو 0المـــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

ػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػ  ػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا - صيد مداني  -
 عميد الكمية - د المومفقدري عب -
 نائب العميد لما بعد التدرج والعالقات الخارجية - عزوزي فيصل -
 نائب العميد المكمف بالدراسات والشؤوف المرتبطة بالطمبة - بوشريكة عماد -
 رئيس قسـ المكمف بالجذع المشترؾ - خوالدية وسيمة -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية - حمروني آدـ -
 يندسة الكيربائيةرئيس قسـ ال - عواودة صبرينة -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية - نحاؿ مراد -
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي - حراثي نزىة -
 رئيس قسـ عمـو المادة - نايت مرزوؽ آسيا -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق - خمار رشيدة -
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية - جبار ياسيف -
 مية لقسـ اليندسة الكيربائيةرئيس المجنة العم - خميل خالد -
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة - غيد عبد الحق -
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق - حمالوي يوسف -
 ممثل عف األساتذة المحاضريف " أ " لقسـ اليندسة الكيربائية - توفوني رياض -
 ياضيات واإلعالـممثل عف أساتذة التعميـ العالي لقس الر  - دىيسي عبد القادر -
 ممثل عف األساتذة المحاضريف " أ " لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي - عميرات عبد القادر -
 ممثل عف األساتذة المحاضريف "أ" لقسـ عمـو المادة  - برجـ يمينة -
 مدير مخبر فيزياء المادة واإلشعاع  - عميوة كماؿ -
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "  - زغادنية لطفي -
 ممثل عف صنف األساتذة المساعديف قسـ " أ " - عبد المالؾ رمضاف -
 مسؤوؿ المكتبة - ألجوف سييمة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  30مؤرخ في  310رقم  قرار
 العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

 

 لي والبحث العممي،إن وزير التعميم العا
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 حث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و الب
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضػمف 3103جػواف  0وافػق الم 0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
 .3103ديسمبر  10بناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بتاريخ  -

  يقـــــــــرر
مف المرسـو التنفيذي  08: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى 

المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله،  3112أوت  32فق الموا 0030جمادى الثانية  10المؤرخ في  397-12رقـ 
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية لكمية العموـ 

 والتكنولوجيا بجامعة سوؽ أىراس.
العمػػـو والتكنولوجيػػا بجامعػػة تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة المدنيػػة لكميػػة  :3المـــادة 

 سوؽ أىراس وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ( إبتداء مف تاريخ إمضاءه.10يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة ) :2المـادة 
تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة سػػوؽ أىػػراس، كػػل فيمػػا يخصػػو : 0المـــادة 

 لذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار ا
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لكمية العمـو والتكنولوجيا جبار  ياسيف
 رئيس القسـ حمروني آدـ
 أستاذ التعميـ العالي صيد مداني

 أستاذ محاضر قسـ " ب " بوعمي مريـ فخر الديف
 أستاذ محاضر قسـ " ب" اةبوعشة نج

 أستاذ مساعد قسـ " أ " غريس عبد الرحيـ
 أستاذ مساعد قسـ " أ" بوليفة رضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  30مؤرخ في  319رقم  قرار

 العممية لقسم عموم المادة لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس
 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 

، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

، والمتضػمف 3103جػواف  0لموافػق ا 0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -
 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،

 .3103ديسمبر  10بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
  

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديػد القائمػة  3112أوت  32الموافق  0030

 اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة سوؽ أىراس.
كنولوجيػا بجامعػة سػوؽ تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػـو المػادة لكميػة العمػـو والت :3المـادة 

 أىراس وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ( إبتداء مف تاريخ إمضاءه.10يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة ) :2المـادة 
تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة سػػوؽ أىػػراس، كػػل فيمػػا يخصػػو  :0المـــادة 

 النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي. بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة المقباإلسم و 

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة غيد عبد الحق
 رئيس القسـ نايت مرزوؽ آسيا

 أستاذ محاضر قسـ " أ " عميوة كماؿ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " برجـ يمينة

 أستاذ محاضر قسـ " ب" بف جدو أماؿ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " عزوزي فيصل
 " أ" أستاذ مساعد قسـ بف سقني رفيق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  30مؤرخ في  318رقم  قرار
 العممية لقسم ىندسة الطرائق لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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، 3112 أوت 32 قالموافػػػ 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

، والمتضػمف 3103جػواف  0الموافػق  0022رجػب  00المػؤرخ فػي  300-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -
 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،

 .3103ديسمبر  10لقسـ ىندسة الطرائق بتاريخ بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية  -
 

 يقـــــــــرر
 

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديػد القائمػة  3112أوت  32الموافق  0030

 ضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة سوؽ أىراس.اإلسمية ألع
تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ ىندسػػة الطرائػػق لكميػػة العمػػـو والتكنولوجيػػا بجامعػػة  :3المـــادة 

 سوؽ أىراس وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ( إبتداء مف تاريخ إمضاءه.10لقرار لمدة سنة ): يسري مفعوؿ ىذا ا2المـادة 
تكمػػف مػػديرة الدراسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة سػػوؽ أىػػراس، كػػل فيمػػا يخصػػو  :0المـــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 فةالص اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق حمالوي يوسف

 رئيس القسـ خمار رشيدة
 أستاذ محاضر قسـ " ب " بورناف صميحة

 أستاذ مساعد قسـ " أ" برزاؽ أماؿ
 أستاذ مساعد قسـ " أ" غضباف حورية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3102فيفري  19المؤرخ في  22يتمم القرار رقم  3102مارس  30مؤرخ في  317رقم  قرار

 0الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0787أوت  0الموافػػػػػق  0017ذي الحجػػػػػة  37المػػػػػؤرخ فػػػػػي  001-87المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  بمقتضػػػػػى -

 منو. 2، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة 0والمتضمف إنشاء جامعة سطيف
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 37 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و 
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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ذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة جامعػة ، الػ3102فيفػري  9المؤرخ في  22بمقتضى القرار رقـ  -
 .1سطيف

 يقـــــــــرر
 

، والمذكور أعاله، كمػا ىػو محػدد 3102فيفري  9المؤرخ في  22: يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 لعالي والبحث العممي.: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ ا3المـادة 
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 حث العمميوزير التعميم العالي والب                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 0قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف

 اء المعينون:األعض -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس نمامشة دمحم

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوعرود عبد المالؾ
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو فموح عبد هللا

 لمكمف بالتربية الوطنيةممثل الوزير ا عضو غناـ عبد العزيز
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو بف مزياف عمي
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بودينة رشيد

صالح المستشفيات عضو ليتيات عمي رضا  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 بالتجارة ممثل الوزير المكمف عضو بعزوزي لخضر
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو بموافي عيسى
 ممثل الوزير المكمف بالسكف و العمراف عضو بوعالـ عائشة

 ممثل الوالي عضو بوسواليـ عبد الرحماف
 

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

 3103مارس  37المؤرخ في  028يعدل القرار رقم  3102مارس  30مؤرخ في  301رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0780أوت  08الموافػػػػػق  0010دة ذي القعػػػػػ 30المػػػػػؤرخ فػػػػػي  300-80بمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 منو. 2والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 37 يالمػػػؤرخ فػػػ 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 العالي والبحث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ
، الػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة 3103مػػارس  37المػػؤرخ فػػي  028بمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 جامعة وىراف.
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 يقـــــــــرر
 

، والمػذكور أعػاله، كمػا ىػو 3103مػارس  37المػؤرخ فػي  028: يػتمـ الجػدوؿ الممحػق بػالقرار رقػـ المادة األولى
 محق بيذا القرار.محدد في الجدوؿ الم

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 األعضاء المعينون: -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس جكوف عبد الحميد
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زبوج دمحم

 مف بالدفاع الوطنيممثل الوزير المك عضو كازوز عبد الحق
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو قميل أحمد

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بف حواشي عبد القادر
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو بوسكيف دمحم

 فة العموميةممثل السمطة المكمفة بالوظي عضو ياسف خير الديف
صالح المستشفيات عضو قصاب غوؿ عبد القادر  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية عضو بزاز لخميسي
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بومنقار بمخير

 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بعزوزي العايش لخضر
 ثل الوزير المكمف باإلتصاؿمم عضو عميوة دمحم

 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو موساوي ربيعة
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة عضو ميكاكية معزة دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو حمو بف عبد هللا

 ممثل الوالي عضو الخالقصيودة عبد 
 

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

 3103ماي  20المؤرخ في  210يعدل القرار رقم  3102مارس  30مؤرخ في  300رقم  قرار
 التكنولوجيا ىواري بومدينالذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة العموم و 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0780أوت  08الموافػػػػػق  0010ذي القعػػػػػدة  30المػػػػػؤرخ فػػػػػي  300-80بمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 منو. 2والمتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 37 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31لمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ وا
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 ، الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة3103مػػػاي  20المػػػؤرخ فػػػي  301بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف.

 يقـــــــــرر
 

، والمػػذكور أعػػاله، كمػػا ىػػو 3103مػػاي  20المػػؤرخ فػػي  301: يػػتمـ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار رقػػـ المــادة األولــى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 لعممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث ا :3المـادة 
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ري بومدينقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة العموم والتكنولوجيا ىوا

 األعضاء المعينون:-0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - صابة دمحم شريف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - آيت شعالؿ خميفة -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف - عضو - مسموح عصماف -
 السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية ممثل - عضو - بايو عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - ميسـو عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي - عضو - جغاـ الزوبير -
 ممثل وزير الدفاع الوطني - عضو - بوعصيدة يونس -
صالح المستشفياتممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف و  - عضو - رابية لكحل -  ا 
 ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ  - عضو - أوتمزابت رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف - عضو - دفوس بدر الديـ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغير والمتوسطة و ترقية اإلستثمار - عضو - أحمد زايد سالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ - وعض بف سالـ عمر -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية - عضو - جيجمي زوىير -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية - عضو - لعبيدي حمداوي  -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة - عضو - تباني مسعود -
 المكمف بالصيد البحري والموارد الصيدية ممثل الوزير - عضو - زروقي ربيعة -
 ممثل الوالي - عضو - بولكنوف رشيد -

 

 ".......................................والباقي بدون تغيير" ............................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102مارس  30مؤرخ في  303رقم  قرار

 ددة العموم لميندسة المعمارية والعمرانمجمس إدارة المدرسة المتع 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، و 3110ديسػمبر  37ق الموافػ 0030ذي القعػدة  39المػؤرخ فػي  011-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 منو. 2التكنولوجيا ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة المتعمق بتنظيـ جامعة العمـو و 
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، 3118جويمػػػػػةي  00الموافػػػػػق  0037رجػػػػػب  00المػػػػػؤرخ فػػػػػي  302-18بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -
 ية  العمراف إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدؿ،والمتضمف تحويل المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمار 

الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 يقـــــــــرر
 

 37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39فػػػي  المػػػؤرخ 011-10: يػػػتمـ الجػػػدوؿ الممحػػػق بػػػالقرار رقػػػـ المـــادة األولـــى
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة 3110ديسمبر 

 المدرسة الوطنية العميا لميندسة المعمارية والعمراف.
معماريػػػة فػػػي الجػػػدوؿ تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة المدرسػػػة الوطنيػػػة العميػػػا لميندسػػػة ال :3المــــادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية و العمران
 األعضاء المعينون: -0

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس صادمي عمار

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لونيس دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو معيوؼ رابح

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو عودار نور الديف
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بف ساسي قدور
 اإلستثمارممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية  عضو بف زادي فريدة

 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بعوش فتيحة ليمى
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو محيوز حكيـ
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة عضو بوزبيد طارؽ 

 فممثل الوزير المكمف بالسكف والعمرا عضو مخموؼ نايت سعادة
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو  سراي عبد الحميـ

 

 األعضاء المنتخبون: -3
 

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 كاشير صبرينة

 فرحات سارة

 حاالت كاتيا

 شيبوف زىية

 فارس رزيقة

 قورو سياـ

 أوزناجي جابر

 حموش إبتيساـ

 رئيس
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو

 مصف األستاذية ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي 

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المشاركيف

 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح

 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح

 نتخب عف الطمبةممثل م

 ممثمة منتخبة عف الطمبة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  30مؤرخ في  213رقم  قرار
 المكونة لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي لدى جامعة جيجل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 لموافػقا 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112جػواف  33الموافػق  0030جمػادى األولػى  33 المػؤرخ فػي 308-12بمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ،
، 3112 أوت 32 قالموافػػػ 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمػـو الدقيقػة  3117ديسمبر  30المؤرخ في  209بمقتضى القرار رقـ  -

 وعمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ.
 يقـــــــــرر

 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  20: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
و المػػػذكور أعػػػاله، ييػػدؼ ىػػػذا القػػرار إلػػػى إنشػػػاء  ، المعػػػدؿ و المػػتمـ3112 أوت 32 الموافػػق 0030

 .-جامعة جيجل  -األقساـ المكونة لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي 
 األقساـ التالية:  -جامعة جيجل  -تنشأ كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي  :2المادة 

 قسـ الرياضيات، -
 قسـ اإلعالـ اآللي، -
 التعميـ األساسي لعمـو المادة،قسـ  -
 قسـ الفيزياء، -
 قسـ الكيمياء. -

 المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله. 3117جانفي  30المؤرخ في  209يمغى القرار رقـ   :2المـادة 
والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث :0المـادة 

رحمة التدرج ومدير جامعة جيجل، كل فيمػا يخصػو، بتنفيػذ ىػذا القػرار الػذي ينشػر فػي النشػرة الرسػػمية م
 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  30مؤرخ في  300رقم  قرار

 ونة لكمية عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة جيجلالمك
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112جػواف  33الموافػق  0030جمػادى األولػى  33 المػؤرخ فػي 308-12بمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ،
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، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02ـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمػـو الدقيقػة  3117ديسمبر  30المؤرخ في  209بمقتضى القرار رقـ  -
 لمتمـ.وعمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة جيجل، المعدؿ وا

 

 يقـــــــــرر
 

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  20: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
والمػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػذا القػػرار إلػػى إنشػػاء  ، المعػػدؿ والمػػتمـ3112 أوت 32 الموافػق 0030

 يجل.جامعة ج -األقساـ المكونة لكمية عمـو الطبيعة والحياة  
 األقساـ التالية: -جامعة جيجل  -تنشأ كمية عمـو الطبيعة والحياة   :3المادة 

 قسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياة، -
 قسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية، -
 قسـ عموـ المحيط والعموـ الفالحية، -
 قسـ عموـ األرض والكوف، -
 والخموية. قسـ البيولوجيا الجزئية -

 المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله. 3117جانفي  30المؤرخ في  209يمغى القرار رقـ   :2المـادة 
تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  :0المـادة 

ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػػمية مرحمة التدرج ومدير جامعة جيجل، كل فيما يخصو، بتنفيذ 
 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  30مؤرخ في  300رقم  قرار

 المكونة لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدى جامعة جيجل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112جػواف  33الموافػق  0030جمػادى األولػى  33 المػؤرخ فػي 308-12بمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 ة جيجل، المعدؿ والمتمـ،والمتضمف إنشاء جامع
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
يحػدد ، 3102جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيػع األوؿ 08 المػؤرخ فػي 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
والمتضػػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػػاـ المكونػػػػة لكميػػػػة اآلداب  3117أكتػػػػوبر  10المػػػػؤرخ فػػػػي  300بمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -

 والمغات والعموـ اإلجتماعية لدى جامعة جيجل.
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 يقـــــــــرر
ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ مػػف ال 20: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول

والمػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػذا القػػرار إلػػى إنشػػاء  ، المعػػدؿ والمػػتمـ3112 أوت 32 الموافػق 0030
 جامعة جيجل. -األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات والعموـ اإلجتماعية 

 األقساـ التالية: -جامعة جيجل -ماعية تنشأ كمية اآلداب و المغات و العموـ اإلجت :3المادة 
 قسـ التعميـ األساسي لمعموـ اإلجتماعية، -
 قسـ التعميـ األساسي لمعمـو اإلنسانية، -
 قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا، -
 قسـ اإلعالـ واإلتصاؿ. -

 ه.و المذكور أعال 3117أكتوبر  10المؤرخ في  300يمغى القرار رقـ   :2المـادة 
تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  :0المـادة 

مرحمة التدرج ومدير جامعة جيجل، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػػمية 
 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام   3102مارس  30مؤرخ في  300رقم  قرار

 المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة جيجل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103بر سػبتم  0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112جػواف  33الموافػق  0030جمػادى األولػى  33 المػؤرخ فػي 308-12بمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ،
 ،3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
والمتضػػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػػاـ المكونػػػػة لكميػػػػة اآلداب  3117أكتػػػػوبر  10المػػػػؤرخ فػػػػي  300بمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -

 والمغات والعموـ اإلجتماعية لدى جامعة جيجل.
 يقـــــــــرر

ــى  جمػػادى الثانيػػة 30 المػػؤرخ فػػي 397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  20: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األول
ييػػدؼ ىػذا القػػرار إلػػى إنشػػاء والمػذكور أعػػاله،  ، المعػػدؿ والمػػتمـ3112 أوت 32 الموافػق 0030

 جامعة جيجل. -األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات 
 األقساـ التالية: -جامعة جيجل  -تنشأ كمية اآلداب  المغات  :3المادة 

 قسـ المغة واألدب العربي، -
 قسـ اآلداب والمغة الفرنسية، -
 قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية. -
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 والمذكور أعاله. 3117أكتوبر  10المؤرخ في  300رقـ  : يمغى القرار 2المـادة 
تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  :0المـادة 

مرحمة التدرج ومدير جامعة جيجل، كل فيمػا يخصػو، بتنفيػذ ىػذا القػرار الػذي ينشػر فػي النشػرة الرسػػمية 
 العالي والبحث العممي. لمتػعميـ

 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            
 لبحث العمميوزير التعميم العالي وا                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3117ديسمبر  30في المؤرخ  200يعدل و يتمم القرار رقم   3102مارس  30مؤرخ في  309رقم  قرار
 والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا لدى جامعة جيجل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112جػواف  33الموافػق  0030جمػادى األولػى  33 المػؤرخ فػي 308-12تنفيػذي رقػـ بمقتضى المرسػوـ ال -

 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ و المتمـ،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ىا، المعدؿ والمتمـ،الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسير 
يحػدد ، 3102 جػانفي  21 الموافػق 0020 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 99-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
والمتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لكميػػػة العمػػػـو  3117ديسػػػمبر  30المػػػؤرخ فػػػي  200بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 جيا لدى جامعة جيجل.والتكنولو 
 يقــــــــرر

 

 والمذكور أعاله كما يأتي: 3117ديسمبر  30المؤرخ في  200مف القرار رقـ  3تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -جامعة جيجل  -: تنشأ كمية العمـو والتكنولوجيا 3"المادة 

 قسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا، -
 سـ اإللكترونيؾ،ق -
 قسـ اليندسة المدنية والري، -
 قسـ ىندسة الطرائق، -
 قسـ اليندسة الميكانيكية، -
 قسـ اآلليات، -
 قسـ اليندسة المعمارية، -
 قسـ اإللكتروتقني. -

فػي تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي  :3المـادة 
مرحمة التدرج ومدير جامعة جيجل، كل فيمػا يخصػو، بتنفيػذ ىػذا القػرار الػذي ينشػر فػي النشػرة الرسػػمية 

 لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 30حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية  3102س مار  38مؤرخ في  307رقم  قرار
 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110ديسػػػمبر  37الموافػػػق  0030ذي القعػػػدة  39مػػؤرخ فػػػي ال 011-10بمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 00يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، والسيما المادة 
، 3118جويمػػػػػةي  00الموافػػػػػق  0037رجػػػػػب  00المػػػػػؤرخ فػػػػػي  300-18بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدؿ،والمتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة 
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 يقـــــــــرر

 

 0030ذي القعػدة  39لمؤرخ فػي ا 011-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  00: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، والمػػػػذكور أعػػػػاله، ييػػػػدؼ ىػػػػذا القػػػػرار إلػػػػى تحديػػػػد القائمػػػػة اإلسػػػػمية 3110ديسػػػػمبر  37الموافػػػػق 

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجارة.
 : تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجارة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.3المـادة 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2مـادة ال
 3102 مارس 39حرر بالجزائر في                                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا لمتجارة

 األعضاء المعنيون: -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوخزاطة جماؿ
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو مبربش ظريفة

 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو أحمد تومي سيد
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو دحموف صالح الديف

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بف ساسي قدور
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو بكوش ناصر

 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو زبيري عبد الحكيـ
 ممثل الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة عضو شايب مصطفى

 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو برناف حساف
 اسبيف المعتمديفممثل المصف الجيوي لمنطقة الوسط لمخبراء المحاسبيف ومحافظي الحسابات والمح عضو ينات ىاشمي

 

 األعضاء المنتخبون: -3
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية رئيس لعالوي عمر 
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف زيادي جماؿ
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو نصيب حفيزة

 بف تفات ياسيف

 عبد الرحماف بولمكاحل
 عضو
 عضو

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو نجار زكريا

 ممثل منتخبة عف الطمبة عضو بف ديدة مراد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القائمة اإلسمية يحدد  3102مارس  20مؤرخ في  331رقم  قرار
 3ألعضاء المجمس العممي لجامعة قسنطينة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020األوؿ ربيػع  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31لمادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما ا
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة
 .3103فيفري  01بتاريخ  3بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لجامعة قسنطينة  -

 

  يقـــــــــرر
  

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12وؿ مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ : تطبيقػػا ألحكػػاـ الفصػػل األالمــادة األولــى
المعػػدؿ والمػػتمـ والمػػذكور أعػػاله ، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد  3112أوت  32الموافػػق  0030

 .3القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة قسنطينة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3عة قسنطينة تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجام :3المـادة 
، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسػنطينة  :2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 لصفةا اإلسم والمقب
 ، رئيس المجمس العممي3مدير جامعة قسنطينة دمحم اليادي لطرش
 عميد الكمية ناجي بف حسيف
 نائب المدير المكمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية ساعد خميسي
 نائب المدير المكمف بالتنمية و اإلستشراؼ و التوجيو يحيوش حسيف

نائب المدير المكمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشػيادات  محمودبوفايضة 
 والتكويف العالي في التدرج

نائب المدير المكمف بػالتكويف فػي الطػور الثالػث والتأىيػل الجػامعي والبحػث العممػي والتكػويف  موساوي عبد النور
 العالي في التدرج

 يد كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييرعم خروؼ عبد الحميد
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية زايدي سحنوف 
 عميد كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ لوكية الياشمي
 عميد كمية عمـ النفس وعمـو التربية بحري عبد هللا

 تبات والتوثيقمدير معيد عمـ المك بف السبتي عبد المالؾ
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية و عمـو التسيير بوعشة مبارؾ
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 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية بخزش أحمد

 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ زعرور نصر الديف

 رئيس المجمس العممي لكمية عمـ النفس وعمـو التربية موديرواؽ ح

 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ مشيش عمي

 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـ المكتبات والتوثيق نابتي دمحم الصالح
 اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل عف أساتذة التعميـ العالي لكمية العمـو  شرابي عبد العزيز
 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوداح عبد الجميل
 ممثل عف أساتذة التعميـ العالي لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية بوودف عبد العزيز

 عميـ العالي لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعيةممثل عف أساتذة الت بف السعدي إسماعيل
 ممثل عف أساتذة التعميـ العالي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ بعطوش دمحم شوقي

 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ مرنيز صالح
 عف أساتذة التعميـ العالي لكمية عمـ النفس وعمـو التربيةممثل  كربوش عبد الحميد

 ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لكمية عمـ النفس وعمـو التربية عبود حياة
 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لمعيد عمـ المكتبات والتوثيق ريحاف عبد الحميد

 ريف قسـ " أ " لمعيد عمـ المكتبات والتوثيقممثمة عف األساتذة المحاض بومعرافي بيجة
 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "  كريـ زعرور

 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "  شاوي دمحم سفياف
 مسؤولة المكتبة بوعائشة فاطمة

 شخصية خارجية مف جامعة أـ البواقي زعباط مراد
 0ة قسنطينة شخصية خارجية مف جامع دىيمات العيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس 3102مارس  20مؤرخ في  330رقم  قرار

 3العممي لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة قسنطينة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 موافػقال 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة
 3العممػي لكميػة العمػـو اإلقتصػادية والتجاريػة وعمػـو التسػيير لجامعػة قسػنطينة بناء عمى محضر إجتمػاع المجمػس -

 .3102جانفي  30بتاريخ 
  يقـــــــــرر

  
جمػادى الثانيػة  10المػؤرخ فػي  397-12: تطبيقػا ألحكػاـ الفصػل األوؿ مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ المادة األولى

ور أعػػػاله ، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػػد المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذك 3112أوت  32الموافػػػق  0030
القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة العمػػـو اإلقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػـو التسػػيير لجامعػػة 

 .3قسنطينة
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: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممػي لكميػة العمػـو اإلقتصػادية والتجاريػة وعمػـو التسػيير لجامعػة 3 المـادة
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3قسنطينة

، كػل فيمػا يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحػث والتكػويف ومػدير جامعػة قسػنطينة :2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب
 وعمـو التسيير رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية بوعشة مبارؾ

 عميد الكمية موساوي عبد النور
 نائب المدير المكمف بالدراسات بف نعموف حمادو

 نائب المدير المكمف بالبيداغوجيا بوعتروس عبد الحق
 رئيس قسـ عمـو التسيير دىاف دمحم

 رئيس قسـ العمـو التجارية بف رمضاف العربي
 رئيس قسـ العمـو اإلقتصادية سحنوف دمحم

 رئيس المجنة العممية لقسـ التسيير ريط عثمافش
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلقتصادية سحنوف محمود

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بف تركي عز الديف
 ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لقسـ العمـو اإلقتصادية روابح بعد الباقي

 األساتذة مف صنف األستاذية لقسـ السيير ممثل عف براىمية براىيـ
 ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لقسـ التسيير بوجعدار خالد
 ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لقسـ العمـو التجارية مرداوي كماؿ
 ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لقسـ العمـو التجارية بعموج بو العيد
 عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " ممثمة لطرش سميرة
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " حصاص دمحم

 مدير مخبر اإلقتصاد و إدارة األعماؿ شماـ عبد الوىاب
 مدير مخبر المغرب العربي الكبير بف حسيف ناجي
 مسؤولة المكتبة بف حمودة آسيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  20مؤرخ في  333رقم  قرار
 3لقسم العموم التجارية لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة قسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
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، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،3إنشاء جامعة قسنطينة

 .3102 جانفي 8و 3103ديسمبر  09ـو التجارية بتاريخ بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسـ العم -
 

 يقـــــــــرر
  

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله ، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد  3112أوت  32الموافػػػق  0030

 .3سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بجامعة قسنطينةالقائمة اإل
وفػػق الجػػدوؿ  3تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ العمػػـو التجاريػػة بجامعػػة قسػػنطينة :3المـــادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3جامعة قسنطينةتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير  :2المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلقتصادية - بف تركي عز الجيف -
 رئيس القسـ - بف رمضاف العربي -
 أستاذ التعميـ العالي - مرداوي كماؿ -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " - عمـو بولعيدب -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " - بف ناصر عيسى -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " - بوداح عبد الجميل -
 أستاذ مساعد قسـ " أ" - عميروش بوشالغـ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  20مؤرخ في  332رقم  قرار

 3لقسم العموم اإلقتصادية لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة قسنطينة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02فيػذي رقػـ بمقتضى المرسػـو التن -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة
 جػػػانفي 8و 3103ديسػػػمبر  09بنػػػاء عمػػػى محاضػػػر إجتمػػػاع المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػـو اإلقتصػػػادية بتػػػاريخ  -

3102. 
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  يقـــــــــرر
  

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمػة  3112أوت  32الموافق  0030

ة لكميػػػة العمػػػـو اإلقتصػػػادية والتجاريػػػة وعمػػػـو اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػـو اإلقتصػػػادي
 .3التسيير بجامعة قسنطينة

: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو اإلقتصادية لكمية العمـو اإلقتصػادية والتجاريػة 3المـادة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3وعمـو التسيير بجامعة قسنطينة

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3ديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينةتكمف م: 2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 20جزائر في حرر بال                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية سحنوف محمود
 رئيس القسـ سحنوف دمحم
 أستاذة محاضرة قسـ " أ " يكةزغيب مم

 أستاذة محاضرة قسـ " أ " غالب نعيمة
 أستاذ محاضر قسـ " ب " العايب ياسيف
 أستاذ مساعد قسـ " أ" جصاص دمحم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102مارس  20مؤرخ في  330رقم  قرار

 3ة العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة قسنطينةلقسم عموم التسيير لكمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31ما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سي
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة 
 .3102 جانفي 8 و 3103ديسمبر  09بناءا عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بتاريخ  -

 

  يقـــــــــرر
  

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة : المــادة األولــى
المعػػػدؿ والمػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػدؼ ىػػػذا القػػرار إلػػػى تحديػػػد  3112أوت  32الموافػػق  0030

 .3القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بجامعة قسنطينة
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وفػػق الجػػػدوؿ  3لقائمػػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػػـو التسػػيير بجامعػػة قسػػػنطينةتحػػدد ا :3المـــادة 
 الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينة2المـادة 
 لعالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ ا

 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                            
 حث العمميوزير التعميم العالي والب                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير شريط عثماف

 رئيس القسـ دىاف دمحم
 أستاذ التعميـ العالي بوعتروس عبد الحق

 أستاذ التعميـ العالي براىمية إبراىيـ
 أستاذة محاضرة قسـ " أ " بديسي فييمة

 أستاذ محاضر قسـ " ب " منصوري دمحم الشريف
 عد قسـ " أ"أستاذ مسا فياللي دمحم األميف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102مارس  20مؤرخ في  330رقم  قرار

 3المجمس العممي لكمية عمم النفس وعموم التربية بجامعة قسنطينة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة
ديسػمبر  09بتاريخ  3النفس وعمـو التربية لجامعة قسنطينةبناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية عمـ  -

3103. 
  يقـــــــــرر

  
جمػادى الثانيػة  10المػؤرخ فػي  397-12: تطبيقػا ألحكػاـ الفصػل األوؿ مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ المادة األولى

القائمػة  المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 3112أوت  32الموافق  0030
 .3اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـ النفس وعمـو التربية لجامعة قسنطينة

وفػق  3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمػـ الػنفس وعمػـو التربيػة لجامعػة قسػنطينة :3المـادة 
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3تدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينةتكمف مديرة الدراسات لما بعد ال: 2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 المجمس العممي ممحق بالقرار يتضمن أعضاء

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـ النفس وعمـو التربية رواؽ حمودي
 عميد الكمية لوكية الياشمي
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ىادؼ أحمد

 تبطة بالطمبةنائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المر  أوقاسي لونيس
 رئيس قسـ عمـو التربية لبيض عبد المجيد
 رئيس قسـ عمـ النفس بوشموخ محفوظ

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التربية حسيني دمحم أوبمقاسـ
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـ النفس حمداش نواؿ

 ممثل عف أساتذة التعميـ العالي كربوش عبد المجيد
 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " بد العزيزبف عبد المالؾ ع
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " بف غانـ لخضر

 مسؤولة المكتبة قادري وفاء
 مديرة مخبر رواؽ عبمة

 مدير مخبر ىاروني موسى
 مدير مخبر العايب رابح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء المجنة يحدد القائمة اإلسمية أل 3102مارس  20مؤرخ في  330رقم  قرار

 3العممية لقسم عموم التربية لكمية عمم النفس وعموم التربية بجامعة قسنطينة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02ي رقػـ بمقتضى المرسػـو التنفيػذ -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31رىا، المعدؿ و المتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسي
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة 
 .3103ديسمبر  09بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ عمـو التربية بتاريخ  -

  يقـــــــــرر
   

ــىالمــ جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة ادة األول
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله ، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد  3112أوت  32الموافػػػق  0030

التربيػة بجامعػػة القائمػة اإلسػمية ألعضػػاء المجنػة العمميػػة لقسػـ عمػػـو التربيػة لكميػة عمػػـ الػنفس و عمػػـو 
 .3قسنطينة
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تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التربية لكمية عمـ الػنفس وعمػـو التربيػة بجامعػة  :3المـادة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3قسنطينة

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينة2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التربية حسيني دمحم أوبمقاسـ
 رئيس القسـ لبيش عبد المجيد

 أستاذ التعميـ العالي عزوز لخضر
 أستاذ التعميـ العالي رواؽ حمودي
 ة قسـ " أ "أستاذة محاضر  عياد مسعودة
 أستاذة محاضرة قسـ " أ " بوالكور شفيقة
 أستاذة مساعدة قسـ " أ" حيواني صباح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  20مؤرخ في  339رقم  قرار
 3العممية لقسم عمم النفس لكمية عمم النفس وعموم التربية بجامعة قسنطينة

 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 لعممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة
 .3103ديسمبر  09بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بتاريخ  -

 يقـــــــــرر
  

جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  08: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى
المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد  3112أوت  32الموافػػػق  0030

القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػػة لقسػػـ عمػػـ الػػنفس لكميػػة عمػػػـ الػػنفس وعمػػـو التربيػػة بجامعػػػة 
 .3قسنطينة

يػة بجامعػة تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنػة العمميػة لقسػـ عمػـ الػنفس لكميػة عمػـ الػنفس وعمػـو الترب :3المـادة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3قسنطينة
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، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينة: 2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس حمداش نواؿ
 رئيس القسـ بوشموخ محفو
 أستاذ التعميـ العالي ىاروني موسى
 ـ العاليأستاذ التعمي العايب رابح

 أستاذة محاضرة قسـ " أ " سالحي فاطمة الزىراء
 أستاذة محاضرة قسـ " أ " حمادي فتيحة

 أستاذ مساعد قسـ " أ" بف غانـ لخضر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العممية لقسم تكنولوجيات يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  3102مارس  20مؤرخ في  338رقم  قرار
 3البرمجيات ونظم المعمومات  لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصال بجامعة قسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ومة،تعييف أعضاء الحك
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة و 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة
جػػػانفي  7ومػػػات بتػػػاريخ بنػػػاءا عمػػػى محضػػػر إجتمػػػاع المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ تكنولوجيػػػات البرمجيػػػات ونظػػػـ المعم -

3102. 
  يقـــــــــرر

مف المرسـو التنفيذي  08: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى 
المعدؿ والمتمـ والمذكور  3112أوت  32الموافق  0030جمادى الثانية  10المؤرخ في  397-12رقـ 

مية لقسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العم
 .3المعمومات لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ بجامعة قسنطينة

تحػػػدد القائمػػة اإلسػػػمية ألعضػػاء المجنػػػة العمميػػة لقسػػػـ تكنولوجيػػات البرمجيػػػات ونظػػـ المعمومػػػات لكميػػػة  :3المـــادة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3قسنطينةالتكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ بجامعة 

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينة2المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 وجيات البرمجيات ونظـ المعمومات رئيس المجنة العممية لقسـ تكنول باللة فايزة

 رئيس القسـ معمري رمضاف
 أستاذ التعميـ العالي زعرور نصر الديف

 أستاذ التعميـ العالي بف دمحم دمحم
 أستاذة محاضرة قسـ " أ " بوفايدة زيزات
 أستاذة محاضرة قسـ " أ " زغيب نادية

 أستاذ محاضر قسـ " ب " بف مرزوؽ جماؿ
 أستاذ مساعد قسـ " أ" فبركاف دمحم لمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 3102مارس  20مؤرخ في  337رقم  قرار

 3عمم الحاسوب وتطبيقاتو لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصال بجامعة قسنطينة
 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 لعممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة
 .3102جانفي  7بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ عمـ الحاسوب وتطبيقاتو بتاريخ  -

 

  يقـــــــــرر
  

جمادى الثانية  10المؤرخ في  397-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  08: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
المعدؿ و المتمـ و المذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  3112أوت  32ق المواف 0030

القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ الحاسوب وتطبيقاتو لكمية التكنولوجيات الحديثة 
 .3لممعمومات واإلتصاؿ بجامعة قسنطينة

لقسـ عمـ الحاسوب وتطبيقاتو لكمية التكنولوجيات الحديثػة تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية  :3المـادة 
 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3لممعمومات واإلتصاؿ بجامعة قسنطينة

، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينة :2المـادة 
 لرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة ا

 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                            
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اء المجنة العمميةممحق بالقرار يتضمن أعض
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ الحاسوب و تطبيقاتو عالوة شاوي 

 رئيس القسـ خالدي دمحم خير الديف
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 أستاذ التعميـ العالي بعطوش دمحم شوقي
 أستاذ التعميـ العالي سعيدوني جماؿ الديف

 أستاذ التعميـ العالي شيخي سميـ
 اذة محاضرة قسـ " أ "أست عباسف سياـ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " مرنيز صالح
 أستاذ محاضر قسـ " ب " غرزولي دمحم
 أستاذ مساعد قسـ " أ" لعابد السعيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس  3102مارس  20مؤرخ في  321رقم  قرار

 3امعة قسنطينةالعممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بج
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،يحد
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 30 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3100نوفمبر  38الموافق  0022محـر  2المؤرخ في  010-00بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة
ديسػمبر  00بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضػية بتػاريخ  -

3102. 
  يقـــــــــرر

  
جمػػادى الثانيػػة  10المػػؤرخ فػػي  397-12لتنفيػػذي رقػػـ مػػف المرسػػـو ا 09: تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة المــادة األولــى

المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد  3112أوت  32الموافػػػق  0030
القائمة اإلسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي لمعيػد عمػـو وتقنيػات النشػاطات البدنيػة والرياضػية بجامعػة 

 .3قسنطينة
مية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي لمعيػػػد عمػػػـو وتقنيػػػات النشػػػاطات البدنيػػػة والرياضػػػية تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػ :3المــــادة 

 وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 3بجامعة قسنطينة
، كل فيما يخصػو بتنفيػذ 3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير جامعة قسنطينة :2المـادة 

 سػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الر 
 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                                                

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ء المجمس العمميممحق بالقرار يتضمن أعضا
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مشيش عمي

 مدير المعيد بحري عبد هللا
 مدير مساعد المكمف بالبيداغوجيا بف العابد عبد الرحيـ

 مدير مساعد المكمف بالدراسات لما بعد التدرج بف قارة ياسيف
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 رئيس قسـ التربية البدنية و الرياضية حمدحيمود أ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " شيخة فؤاد

 أستاذ محاضر قسـ " أ " سالمي عبد الرحيـ
 أستاذ محاضر قسـ " ب " خيري سمير

 أستاذ مساعد قسـ " أ" بوحجة التوفيق
 مسؤوؿ المكتبة حداد الزبير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103فيفري  00المؤرخ في  00يعدل القرار رقم  3102مارس  20مؤرخ في  320 رقم قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس، المعدل

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف ، 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، المتضػػمف 0778جػػواف  3الموافػػق  0007صػػفر  9المػػؤرخ فػػي  087-78بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو. 2إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
الػذي ، 3112 أوت 32 الموافػق 0030 جمػادى الثانيػة 37 المػؤرخ فػي 397-12بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 منو. 31يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 3103فيفري  00المؤرخ في  00بمقتضى القرار رقـ  -

 بومردس، المعدؿ.
 يقـــــــــرر

 

، المعػدؿ والمػذكور أعػاله، كمػا 3103فيفػري  00المػؤرخ فػي  00: يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقػـ المادة األولى
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس

 األعضاء المعينون: -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيسة رباح حورية

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو محند أمزياف بمقاسـ
 مكمف بالتربية الوطنيةممثمة الوزير ال عضو قايد صونية

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو أعراب عبد الناصر
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو بف عيدة مولود
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو عثامنة جماؿ

 وطنيممثل وزير الدفاع ال عضو دواخة عبد الحق
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ عضو خيار فوزية
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 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عيسات عز الديف
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو حمادي مدني
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو حاشد عمي
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو خروبي دمحم

 ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ عضو أوتمزابت رشيد
 ممثل الوالي عضو لونيس عبد المجيد

 

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

 3103مارس  07المؤرخ في  91يعدل القرار رقم  3102مارس  20مؤرخ في  323رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103بر سػبتم  0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110سػبتمبر  08الموافػق  0033جمادى الثانية  21المؤرخ في  390-10بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو. 3المتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 37 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 مي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 3103مارس  07المؤرخ في  91بمقتضى القرار رقـ  -

 تيارت.
 يقـــــــــرر

 

، المعػدؿ والمػذكور أعػاله، كمػا 3103مارس  07المؤرخ في  91يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ر.ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرا

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت

 األعضاء المعينون: -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس لوني عبد الحميد
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوزويني عبد القادر
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو ـبوطرفة عبد الحمي

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو صالحي أحمد
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بف طيب أحمد
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو عمور منصور
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صالح المستشفياتممثل الوزير  عضو شقوري دمحم  المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو لونيس موسى

 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو ياشر دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو خشيبة مصطفى

 لوزير المكمف بالعدؿممثمة ا عضو بوبكر نجمة
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو داود مصطفى
 ممثل الوالي عضو رتوش عبد هللا

 

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

 3103مارس  00المؤرخ في  09يعدل القرار رقم  3102مارس  31في  مؤرخ 322رقم  قرار
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  مجمس إدارة جامعة بسكرة

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ومة،تعييف أعضاء الحك
، 0778جويميػػػػة  9الموافػػػػق  0007ربيػػػع األوؿ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  307-78بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 2المتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، 3112 أوت 32 الموافػػػق 0030 جمػػػادى الثانيػػػة 37 المػػػؤرخ فػػػي 397-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 31ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد م
الػذي  3102جػانفي  21الموافػق  0020ربيػع األوؿ  08المػؤرخ فػي  99-02بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 الذي يحدد القائمة ألعضاء مجمس إدارة جامعة بسكرة. 3103مارس  00المؤرخ في  09بمقتضى القرار رقـ  -

 

 يقـــــــــرر
 

و المػذكور أعػاله، كمػا ىػو ، 3103مػارس  00المػؤرخ فػي  09: يعػدؿ الجػدوؿ الممحػق بػالقرار رقػـ المادة األولى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 عميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمت3المـادة 
 3102 مارس 20حرر بالجزائر في                                                                                            

 ي والبحث العمميوزير التعميم العال                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 معة بسكرةقائمة أعضاء مجمس إدارة جا

 األعضاء المعينون: -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف زياف عبد الباقي
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو بف طيب زىية

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قاسي حاتـ
 ل الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممث عضو يعقوبي دحدوح
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو ميدي يوسف

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو بوضياؼ دمحم شارؼ
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 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جاىمي حساف
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو لشخب سيف الديف

 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو عمور كبور
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغير والمتوسطة وترقية اإلستثمار عضو دوسف إبراىيـ

 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو العتروس كماؿ
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو يخمف مكي

 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو سالـ عبد النور
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو بف شاوي مراد
 ممثل الوالي عضو سممي فوضيل

 

 األعضاء المنتخبون: -3
 الييئة  الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة عضو مغزي أحمد 
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو يري كماؿسرا

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الحقوؽ والعمـو السياسية عضو فرحاتي عمر
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية عضو آدقو عمي

 مية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة لك عضو غوفي عبد الحميد
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو فورار أدمحم بف لخضر

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو زيتوني عثماف
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو مغربي أحمد شوقي

 الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح ممثل منتخب عف عضو بحري سمير
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح عضو سكاؾ عبد المالؾ
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو دوباخ عال الديف
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو قدوري  دمحم العيد

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ
 ــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    3102-الثالثي األول                                                          النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             216

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
  الــــمـــــــقــــــــررات 

  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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 3103سبتمبر  00المؤرخ في  31يعدل المقرر رقم  3102جانفي  01مؤرخ في   20مقرر رقم 
 مى أساس الشيادة لإللتحاق برتبة عون تقني لممكتبات الجامعية بجامعة بومرداسالمتضمن فتح مسابقة ع

           

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػػػمف القػػػػانوف األساسػػػػي العػػػػاـ لموظيفػػػػة ،  3110 جويميػػػػة 00المػػػػؤرخ فػػػػي  12-10بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 العمومية،
، المتضػػػمف القػػػانوف األساسػػػي الخػػػاص 3101مػػػاي  0لمػػػؤرخ فػػػي ا 022-01بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
، يحػػػػدد كيفيػػػػات تنظػػػػيـ مسػػػػابقات 3103أفريػػػػل  30المػػػػؤرخ فػػػػي  070-03بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 ا،اإلمتحانات و الفحوص المينية في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائي
المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس الشػيادة لإللتحػاؽ ، 3103 سػبتمبر 00 المؤرخ فػي 31بمقتضى المقرر رقـ  -

 برتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية.

 يقـــــــــرر
 

المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى ، 3103 سػبتمبر 00 المػؤرخ فػي 31مػف المقػرر رقػـ  0: تعػدؿ المػادة المادة األولى
 تحاؽ برتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية، وتحرر كاآلتي.أساس الشيادة لإلل

(، إبتػداء مػف تػاريخ الحصػوؿ عمػى رأي 0: " يمدد أجل إجراء المسابقة عمػى أسػاس الشػيادة بشػره واحػد )2المـادة 
 المطابقة لممصالح المحمية المكمفة بالوظيفة العمومية".

 ميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتع :3المـادة 
 3102 جانفي 10حرر بالجزائر في                                                                                            

 ي والبحث العمميوزير التعميم العال                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3103سبتمبر  00المؤرخ في  30يعدل المقرر رقم  3102جانفي  01مؤرخ في  23مقرر رقم  

 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق برتبة عون حفظ بيانات بجامعة بومرداس
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػػػمف القػػػػانوف األساسػػػػي العػػػػاـ لموظيفػػػػة ،  3110 جويميػػػػة 00المػػػػؤرخ فػػػػي  12-10بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 العمومية،
، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص 3118جػػانفي  07مػػؤرخ فػػي ال 10-18بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
، يحػػػػدد كيفيػػػػات تنظػػػػيـ مسػػػػابقات 3103أفريػػػػل  30المػػػػؤرخ فػػػػي  070-03بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

جرائيا،اإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات   العمومية وا 
المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس الشػيادة لإللتحػاؽ ، 3103 سػبتمبر 00 المؤرخ فػي 30بمقتضى المقرر رقـ  -

 برتبة عوف حفع البيانات.

 يقـــــــــرر
 

المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى ، 3103 سػبتمبر 00 المػؤرخ فػي 31مػف المقػرر رقػـ  0: تعػدؿ المػادة المادة األولى
 ة لإللتحاؽ برتبة عوف حفع البيانات، وتحرر كاآلتي.أساس الشياد
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(، إبتػػداء مػػف تػػاريخ الحصػػوؿ عمػػى رأي 0: "يمػػدد أجػػل إجػراء المسػػابقة عمػػى أسػػاس الشػػيادة بشػػره واحػد )3المـــادة 
 المطابقة لممصالح المحمية المكمفة بالوظيفة العمومية".

 لعالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ ا :2المـادة 
 3102 جانفي 01حرر بالجزائر في                                                                                            

 بحث العمميوزير التعميم العالي وال                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3103سبتمبر  00المؤرخ في  00يعدل المقرر رقم  3102جانفي  01مؤرخ في  22مقرر رقم  

 ضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق برتبة ممحق رئيسي لإلدارة بجامعة بومرداسالمت
           

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػػػمف القػػػػانوف األساسػػػػي العػػػػاـ لموظيفػػػػة ،  3110 جويميػػػػة 00المػػػػؤرخ فػػػػي  12-10بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 العمومية،
، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص 3118جػػانفي  07المػػؤرخ فػػي  10-18بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات و اإلدارات العمومية،
، يحػػػػدد كيفيػػػػات تنظػػػػيـ مسػػػػابقات 3103أفريػػػػل  30المػػػػؤرخ فػػػػي  070-03بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 اإلدارات العمومية و إجرائيا،اإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات و 
المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس الشػيادة لإللتحػاؽ ، 3103 سػبتمبر 00 المؤرخ فػي 00بمقتضى المقرر رقـ  -

 برتبة ممحق رئيسي لإلدارة.

 يقـــــــــرر
 

 المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى، 3103 سػبتمبر 00 المػؤرخ فػي 00مػف المقػرر رقػـ  0: تعػدؿ المػادة المادة األولى
 أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة ممحق رئيسي لإلدارة، و تحرر كاآلتي.

(، إبتػداء مػف تػاريخ الحصػوؿ عمػى رأي 0: " يمدد أجل إجراء المسابقة عمػى أسػاس الشػيادة بشػره واحػد )3المـادة 
 المطابقة لممصالح المحمية المكمفة بالوظيفة العمومية".

 رسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة ال :2المـادة 
 3102 جانفي 01حرر بالجزائر في                                                                                            

 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3103سبتمبر  00المؤرخ في  02يعدل المقرر رقم  3102جانفي  01مؤرخ في   20مقرر رقم  

 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق برتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي بجامعة بومرداس
           

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػػػمف القػػػػانوف األساسػػػػي العػػػػاـ لموظيفػػػػة ،  3110 جويميػػػػة 00المػػػػؤرخ فػػػػي  12-10بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 العمومية،
، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص 3118جػػانفي  07المػػؤرخ فػػي  10-18قتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ بم -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
، يحػػػػدد كيفيػػػػات تنظػػػػيـ مسػػػػابقات 3103أفريػػػػل  30المػػػػؤرخ فػػػػي  070-03بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

جرائيا،اإلمتحانات والف  حوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
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المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس الشػيادة لإللتحػاؽ ، 3103 سػبتمبر 00 المؤرخ فػي 00بمقتضى المقرر رقـ  -
 برتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي.

 يقـــــــــرر
 

المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى ، 3103 تمبرسػب 00 المػؤرخ فػي 02مػف المقػرر رقػـ  0تعػدؿ المػادة  المادة األولى:
 أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي، و تحرر كاآلتي.

(، إبتػداء مػف تػاريخ الحصػوؿ عمػى رأي 0" يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة بشير واحد ) :3المـادة 
 ".المطابقة لممصالح المحمية المكمفة بالوظيفة العمومية

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
 3102 جانفي 01حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3103سبتمبر  00المؤرخ في  09يعدل المقرر رقم  3102انفي ج 01مؤرخ في  20مقرر رقم  

 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق برتبة تقني سامي في اإلحصائيات بجامعة بومرداس
           

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
انوف األساسػػػي العػػػاـ لموظيفػػػة المتضػػػمف القػػػ،  3110 جويميػػػة 00المػػػؤرخ فػػػي  12-10بمقتضػػػى األمػػػر رقػػػـ  -

 العمومية،
، المتضػمف القػانوف األساسػي الخػاص 3118جػانفي  07المػؤرخ فػي  10-18بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
، يحػػػػدد كيفيػػػػات تنظػػػػيـ مسػػػػابقات 3103أفريػػػػل  30المػػػػؤرخ فػػػػي  070-03بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

جرائيا،  اإلمتحانات و الفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح مسابقة عمػى أسػاس الشػيادة لإللتحػاؽ ، 3103 سبتمبر 00 المؤرخ في 09بمقتضى المقرر رقـ  -

 برتبة تقني سامي في اإلحصائيات.

 يقـــــــــرر
 

المتضػمف فػتح مسػابقة عمػػى ، 3103 سػبتمبر 00 المػؤرخ فػي 09مػف المقػرر رقػػـ  0المػادة  : تعػدؿالمـادة األولـى
 أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة تقني سامي في اإلحصائيات، وتحرر كاآلتي.

(، إبتػػداء مػػف تػػاريخ الحصػػوؿ عمػػى رأي 0: "يمػػدد أجػػل إجػراء المسػػابقة عمػػى أسػػاس الشػػيادة بشػػره واحػد )3المـــادة 
 لح المحمية المكمفة بالوظيفة العمومية".المطابقة لممصا

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المـادة 
 3102 جانفي 01حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3103سبتمبر  00المؤرخ في  08يعدل المقرر رقم  3102جانفي  01مؤرخ في  20مقرر رقم  

 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق برتبة مساعد المكتبات بجامعة بومرداس
           

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػػػمف القػػػػانوف األساسػػػػي العػػػػاـ لموظيفػػػػة ،  3110 جويميػػػػة 00المػػػػؤرخ فػػػػي  12-10بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 العمومية،
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، المتضػػػمف القػػػانوف األساسػػػي الخػػػاص 3101مػػػاي  0المػػػؤرخ فػػػي  022-01بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

، يحػػػػدد كيفيػػػػات تنظػػػػيـ مسػػػػابقات 3103أفريػػػػل  30المػػػػؤرخ فػػػػي  070-03بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
جرائيا،  اإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس الشػيادة لإللتحػاؽ ، 3103 سػبتمبر 00 المؤرخ فػي 08بمقتضى المقرر رقـ  -
 برتبة مساعد المكتبات الجامعية.

 يقـــــــــرر
 

المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى ، 3103 سػبتمبر 00 المػؤرخ فػي 08مػف المقػرر رقػـ  0المػادة : تعػدؿ المادة األولى
 أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة مساعد المكتبات الجامعية، وتحرر كاآلتي.

(، إبتػداء مػف تػاريخ الحصػوؿ عمػى رأي 0"يمػدد أجػل إجػراء المسػابقة عمػى أسػاس الشػيادة بشػره واحػد ) :3المـادة 
 ح المحمية المكمفة بالوظيفة العمومية".المطابقة لممصال

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
 3102 جانفي 01حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3103سبتمبر  00المؤرخ في  07يعدل المقرر رقم  3102جانفي  01مؤرخ في  29مقرر رقم  

 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق برتبة عون إدارة بجامعة بومرداس
           

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػػمف القػػػانوف األساسػػػي العػػػاـ لموظيفػػػة ،  3110 يػػػةجويم 00المػػػؤرخ فػػػي  12-10بمقتضػػػى األمػػػر رقػػػـ  -

 العمومية،
، المتضػمف القػانوف األساسػي الخػاص 3118جػانفي  07المػؤرخ فػي  10-18بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
، يحػػػػدد كيفيػػػػات تنظػػػػيـ مسػػػػابقات 3103أفريػػػػل  30مػػػػؤرخ فػػػػي ال 070-03بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

جرائيا،  اإلمتحانات و الفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح مسابقة عمػى أسػاس الشػيادة لإللتحػاؽ ، 3103 سبتمبر 00 المؤرخ في 07بمقتضى المقرر رقـ  -

 برتبة عوف إدارة.

 يقـــــــــرر
 

المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى ، 3103 سػبتمبر 00 المػؤرخ فػي 07مػف المقػرر رقػـ  0تعػدؿ المػادة ى: المادة األول
 أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة عوف إدارة، وتحرر كاآلتي.

(، إبتػداء مػف تػاريخ الحصػوؿ عمػى رأي 0"يمػدد أجػل إجػراء المسػابقة عمػى أسػاس الشػيادة بشػره واحػد ) :3لمـادة ا
 مية المكمفة بالوظيفة العمومية".المطابقة لممصالح المح

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المـادة 
 3102 جانفي 01حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3103سبتمبر  00المؤرخ في  00يعدل المقرر رقم  3102جانفي  01مؤرخ في  28م مقرر رق 
 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق برتبة تقني سامي في اإلعالم اآللي بجامعة بومرداس

           

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػػػمف القػػػػانوف األساسػػػػي العػػػػاـ لموظيفػػػػة ،  3110 جويميػػػػة 00المػػػػؤرخ فػػػػي  12-10بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 العمومية،
، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص 3118جػػانفي  07المػػؤرخ فػػي  10-18بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
، يحػػػػدد كيفيػػػػات تنظػػػػيـ مسػػػػابقات 3103أفريػػػػل  30 المػػػػؤرخ فػػػػي 070-03بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

جرائيا،  اإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس الشػيادة لإللتحػاؽ ، 3103 سػبتمبر 00 المؤرخ فػي 00بمقتضى المقرر رقـ  -

 برتبة تقني سامي في اإلعالـ اآللي.

 يقـــــــــرر
 

المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى ، 3103 سػبتمبر 00 المػؤرخ فػي 00مػف المقػرر رقػـ  0: تعػدؿ المػادة ة األولىالماد
 أساس الشيادة لإللتحاؽ برتبة تقني سامي في اإلعالـ اآللي، وتحرر كاآلتي.

رأي (، إبتػداء مػف تػاريخ الحصػوؿ عمػى 0" يمدد أجل إجراء المسابقة عمػى أسػاس الشػيادة بشػره واحػد ) :3المـادة 
 المطابقة لممصالح المحمية المكمفة بالوظيفة العمومية".

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المـادة 
 3102 جانفي 01حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد تشكيمة لجنة التحكيم لممسابقات  3102 جانفي 33خ في مؤر  00مقرر رقم  

 المعمارية لدى الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
           

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ؿ والمتمـ،المتعمق بالتييئة والتعمير، المعد، 0771 ديسمبر 0 المؤرخ في 37-71بمقتضى القانوف رقـ  -
، المتضمف 3103سبتمبر   0 الموافق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية، 3101أكتوبر  9المؤرخ في  320-01بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 نو،م 9الفقرة  20المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
المتعمق بشروط اإلنتاج المعماري ، 0770 ماي 08 المؤرخ في 19-70بمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  -

 وممارسة مينة الميندس المعماري، المعدؿ،
، الذي 0770أوت  39الموافق  0000ربيع األوؿ  07المؤرخ في  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لبحث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وا
المتضمف إنشاء ، 0778 ماي 2 الموافق 0007 محـر 0 المؤرخ في 029-78بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا،
ذ األشغاؿ في ميداف المتضمف كيفيات ممارسة تنفي، 0788 ماي 00 بموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في -

 البناء وأجر ذلؾ، المعدؿ،
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المحدد قائمة المشاريع التي يجب أف تكوف محل ، 3100 أوت 0 في المؤرخ 073 بناء عمى القرار الوزاري رقـ -
 مسابقة،

المتضمف تشكيل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى  ،3103أفريل  0المؤرخ في  01بناء عمى المقرر رقـ  -
 لوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،الوكالة ا

 بناء عمى إقتراح المدير العاـ لموكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 يقـــــــــرر

   

أكتػػػوبر  9المػػؤرخ فػػي  320-01مػػف المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  9الفقػػػرة  20 : تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادةالمــادة األولــى
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل تشكيل لجنة التحكيـ لممسابقات  معدؿ والمتمـ، ال3101

 المعمارية لدى الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
 المشار إليو أعاله، 3103أفريل  0المؤرخ في  01: تمغى أحكاـ المقرر رقـ 3الــمــادة 

ـــــادة  لجنػػػػة التحكػػػػيـ لممسػػػػابقات المعماريػػػػة لجػػػػى الوكالػػػػة الوطنيػػػػة لتثمػػػػيف نتػػػػائج البحػػػػث والتنميػػػػة : تتشػػػػكل 2الــمـ
 التكنولوجية مف:

 رئيس مديرية البناء والتعمير والية الجزائر السيد نصر الديف بياز -
 عضوا مديرية السكف والتجييزات العمومية والية الجزائر السيد كماؿ دبز -
 عضوا طني لمميندسيف المعمارييفالمجمس الو  السيد بمماف رفيق -
 عضوا مستخمفا المجمس الوطني لمميندسيف المعمارييف السيد خدير الطيب -
 عضوا الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية السيد رفيق دالي باي -

 

 كنولوجية، بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.يكمف المدير العاـ لموكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية الت :0المـادة 
 3102 جانفي 33حرر بالجزائر في                                                                                            

 ميم العالي والبحث العمميوزير التع                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد تشكيمة المجنة الوزارية لمصفقات 3102 جانفي 33مؤرخ في  03مقرر رقم  

           

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، المعػدؿ و 3101أكتػوبر  9الموافػق  0020شػواؿ  38المػؤرخ فػي  320-01بمقتضى المرسوـ الرئاسػي رقػـ  -

 منو، 022و  038المتمـ، المتضمف تنظيـ الصفقات، ال سيما المادتيف 
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، 
 الذي يحدد تشكيمة المجنة الوزارية لمصفقات، ،3100فيفري  00المؤرخ في  82بمقتضى المقرر رقـ  -

 

    يقـــــــــرر
أكتػػوبر  9المػػؤرخ فػػي  320-01مػػف المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  022و  038 تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػواد المــادة األولــى:

 ، ييدؼ ىذا المقرر إلى تحديد تشكيمة المجنة الوزارية لمصفقات. ، المعدؿ والمتمـ3101
 المشار إليو أعاله، 3100فيفري  00المؤرخ في  82تمغى أحكاـ المقرر رقـ : 3المـادة 
 تتشكل المجنة الوزارية لمصفقات مف السيدات والسادة اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 
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 عن وزارة التعميم العالي والبحث العممي: 
 رئيسا ممثل السيد الوزير السيد صابة دمحم الشريف

 )عن وزارة المالية )المديرية العامة لمميزانية: 
 عضوا دائما  السيدة أبركاف مميكة

 عضوا إضافيا  دمحم السيد جبيمي
 )عن وزارة المالية )المديرية العامة لممحاسبة: 

 عضوا دائما  السيدة عياشي فاطمة
 عضوا إضافي  السيد خرادوش ماباليا

 عن وزارة التجارة : 
 عضوا دائما  السيدة عياشي فاطمة
 عضوا إضافيا  السيدة ألوناس سييمة

        

لعاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بتنفيذ ىذا المقرر الػذي سينشػر فػي النشػرة يكمف السيد األميف ا :0المـادة 
 الرسمية لوزارة التعميـ العالي.

 3102 جانفي 33حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3102 فيفري  02مؤرخ في  83مقرر رقم  
           

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، المعػػدؿ 3101أكتػػوبر  9الموافػػق  0020شػػواؿ  38المػػؤرخ فػػي  320-01بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 منو، 022و  038يـ الصفقات، ال سيما المادتيف والمتمـ، المتضمف تنظ
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
يػػة لتيبػػازة الموجػػو إلػػى لمسػػيد مػػدير الخػػدمات الجامع 3102فيفػػري  01المػػؤرخ فػػي  01بنػػاء عمػػى اإلرسػػاؿ رقػػـ  -

السيد وزير التعميـ العالي والبحث العممي، المتعمق بطمػب تػرخيص الشػروع فػي تنفيػذ نفقتػي اإلطعػاـ والنقػل لفائػدة 
 الطمبة الجامعييف،

لمسػػػيد المػػػدير العػػػاـ لمػػػديواف الػػػوطني لمخػػػدمات  3102فيفػػػري  00المػػػؤرخ فػػػي  200بنػػػاء عمػػػى اإلرسػػػاؿ رقػػػـ  -
لسيد وزير التعميـ العالي والبحث العممػي، المتعمػق بطمػب تػرخيص الشػروع فػي تنفيػذ نفقتػي الجامعية الموجو إلى ا

 .3102اإلطعاـ والنقل لفائدة الطمبة الجامعييف بعنواف السنة المالية 
  يقـــــــــرر 

توبر أك 9المؤرخ في  320-01مف المرسوـ الرئاسي رقـ  (9) السابعة  : تطبيقا ألحكاـ المادةالمادة األولى
والمذكور أعاله، يرخص لمسيد مدير الخدمات الجامعية لتيبازة بالشروع في  ، المعدؿ والمتمـ3101

تنفيذ اإلطعاـ والنقل لفائدة الطمبة الجامعييف، بعنواف ميزانية التسيير المخصصة لو لمسنة المالية 
3102. 
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خػػالؿ  3102ات تسػػوية بعنػػواف السػػنة الماليػػة يمػػـز السػػيد مػػدير الخػػدمات الجامعيػػة لتيبػػازة بتقػػديـ صػػفق :3المـــادة 
( أشير إبتداءا مف تاريخ التوقيع عمى ىذا المقرر عمى لجنة الصفقات المختصة في حالة ما إذا 0ستة )

كانت مبالغ الصػفقات تفػوؽ المبػالغ المػذكورة فػي الفقػرة األولػى مػف المػادة السادسػة مػف المرسػوـ الرئاسػي 
 المذكور أعاله.

 مف السيد مدير الخدمات الجامعية لتيبازة بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر إبتداءا مف تاريخ إمضائو.يك :2المـادة 
 3102 فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد تشكيمة لجنة 3102 فيفري  09مؤرخ في  80مقرر رقم  

 التحكيم لممسابقات المعمارية لدى جامعة البميدة
          

 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير
 المتعمق بالتييئة والتعمير، المعدؿ والمتمـ،، 0771 ديسمبر 0 المؤرخ في 37-71بمقتضى القانوف رقـ  -
، المتضػمف 3103سػبتمبر   0 الموافػق 0022 شواؿ 09المؤرخ في  230-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، المتضػمف تنظػيـ الصػفقات العموميػة، 3101أكتػوبر  9المػؤرخ فػي  320-01رقػـ  بمقتضى المرسوـ الرئاسػي -

 منو، 9الفقرة  20المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
المتعمػػػق بشػػػروط اإلنتػػػاج المعمػػػاري ، 0770 مػػػاي 08 المػػػؤرخ فػػػي 19-70بمقتضػػػى المرسػػػـو التشػػػريعي رقػػػـ  -

 وممارسة مينة الميندس المعماري، المعدؿ،
، الػذي 0770أوت  39الموافػق  0000ربيػع األوؿ  07المؤرخ فػي  301-70وـ التنفيذي رقـ بمقتضى المرس -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
المتضػمف إنشػاء جامعػػة البميػدة، المعػػدؿ ، 0787 أوت 0 المػؤرخ فػػي 029-87بمقتضػى المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  -

 والمتمـ،
المتضمف كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ في ميػداف ، 0788 ماي 00 ؾ المؤرخ فيبموجب القرار الوزاري المشتر  -

 البناء وأجر ذلؾ، المعدؿ،
المحدد قائمة المشػاريع التػي يجػب أف تكػوف محػل ، 3100 أوت 0 في المؤرخ 073 بناء عمى القرار الوزاري رقـ -

 مسابقة،
 بناء عمى إقتراح مدير جامعة البميدة، -

   يقـــــــــرر
أكتػػػوبر  9المػػؤرخ فػػي  320-01مػػف المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  9الفقػػػرة  20 : تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادةدة األولــىالمــا

والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر إلػػى تشػػكيل لجنػػة التحكػػيـ لممسػػابقات  ، المعػػدؿ والمػػتمـ3101
 المعمارية لدى جامعة البميدة.

 ة لدى جامعة البميدة مف:تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعماري :3المـادة 
 رئيسا جامعة البميدة السيدة فوفة أمينة

 عضوا جامعة البميدة السيد بف قارة عمار
 عضوا جامعة البميدة السيد أمقراف مصطفى
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 عضوا جامعة البميدة السيدة تممساني رشيدة
 عضوا مديرية السكف و التجييزات العمومية والية البميدة السيد عمية بوزيد

 عضوا مديرية التعمير و البناء والية البميدة يدة أماؿ فوزية خميفيالس
 عضوا ديواف الترقية والتسيير العقاري والية البميدة السيدة آيت سعدي رزيقة

 عضوا ديواف الترقية والتسيير العقاري والية البميدة السيد بوخاتـ أميف
 عضوا والية البميدة لمعمارييفالييئة المحمية لمميندسيف ا السيد فوفا برىاف الديف

 

 : يكمف مدير جامعة البميدة بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.2المـادة 
 3102 فيفري  09حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تتعمق بتحسين المستوى بالخارج 3102جانفي  8مؤرخة في  0تعميمة رقم 
 

 تيدؼ ىذه التعميمة إلى تحديد معايير اإلنتقاء لمقبوؿ في برنامج تحسيف المستوى بالخارج.
 يشتمل التكويف قصير المدى عمى: 

 ،تربصات تحسيف المستوى 

  ة المدى )إقامة عممية ذاب مستوى عالي(،تربصات قصير 

 ( أشير(،0العطل العممية )لمدة تقل أو تساوي ستة ) 

 .المشاركة في التظاىرات العممية 

 الفئات المعنية بالتكوين قصير المدى :
 األساتذة الباحثوف واألساتذة الباحثوف اإلستشفائيوف الجامعيوف والباحثوف الدائموف، -

 ،3كتوراه )طمبة الدكتوراه غير األجراء( والطمبة السجموف في الماسترالطمبة المسجموف في الد -

 الموظفوف اإلداريوف والتقنيوف في اإلدارات المركزية والمؤسسات العمومية ومراكز البحث. -

 :فئة األساتذة الباحثين، األساتذة الباحثين اإلستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين  -0

واألسػػػػاتذة البػػػػاحثيف اإلستشػػػػفائييف الجػػػػامعييف والبػػػػاحثيف الػػػػدائميف اإلسػػػػتفادة مػػػػف يمكػػػػف األسػػػػاتذة البػػػػاحثيف 
تربصػػػات قصػػػيرة المػػػدى المدرجػػػة فػػػي بػػػرامج التكػػػويف وتحسػػػيف المسػػػتوى لػػػدى مؤسسػػػات وىيئػػػات التكػػػويف 
والبحػػث، حسػػب اإلعتمػػػادات الماليػػة المتاحػػة، وفػػػق ىػػذا العنػػػواف، عمػػى مسػػتوى المؤسسػػػة المسػػتخدمة وبعػػػد 

 المجالس العممية، مع تقديـ: إستشارة
 تسجيل في الدكتوراه أو الدكتوراه في العمـو الطبية، -

 خطة عمل مصادؽ عمييا مف طرؼ المشرؼ، -

 رسالة إستقباؿ مف ىيئة جامعية أو بحث بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية عالية، -

ف قسـ "أ" و "ب" واألساتذة المحاضريف يمكف األساتذة واألساتذة اإلستشفائييف الجامعييف واألساتذة المحاضري
اإلستشفائييف الجامعييف قسـ "أ" و "ب" و مدراء البحث وأسػاتذة البحػث قسػـ "أ" و "ب" اإلسػتفادة مػف تػربص 

( يػػوـ، بعػػد 21( إلػػى ثالثػػيف )9قصػػير المػػدى )إقامػػة عمميػػة ذات مسػػتوى عػػالي( لمػػدة تتػػراوح مػػف سػػبعة )
  إستشارة المجالس العممية، مع تقديـ:

 ،خطة عمل 

 .رسالة إستقباؿ مف ىيئة جامعية أو بحث بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية عالية 

 

يمكف األساتذة واألساتذة اإلستشفائييف الجامعييف واألساتذة المحاضريف قسـ "أ" و "ب" واألساتذة المحاضريف 
البػػػػاحثيف اإلستشػػػػفائييف الجػػػػامعييف  اإلستشػػػػفائييف الجػػػػامعييف قسػػػػـ "أ" و "ب" واألسػػػػاتذة البػػػػاحثيف واألسػػػػاتذة

والبػػاحثيف الػػدائميف المسػػجميف لتحضػػير شػػيادة الػػدكتوراه، اإلسػػتفادة مػػف عطػػل عمميػػة لمػػدة ال تتجػػاوز سػػبعة 
( أيػػاـ، بعنػػواف التكػػويف قصػػير المػػد قصػػد المشػػاركة فػػي الممتقيػػات والمػػؤتمرات العمميػػة، شػػرط أف يكونػػوا 9)

 ى أو مؤتمر عممي ذو طابع دولي.مدعويف لتقديـ مداخمة في إطار ممتق
يمكف، بصفة إستثنائية، لألساتذة اإلستشفائييف الجامعييف المشاركة بدوف تقديـ مداخمة في الممتقيات العممية 

 والتقنية ذات الصمة بالتكويف في العمـو الطبية.
 يستفيد المرشحوف لعطل عممية مف منحة تحدد نسبتيا طبقا لمتنظيـ الساري المفعوؿ.
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حالة عدـ تكفل الييئة األجنبية المستقبمة بالمرشح، تتكفل المؤسسة األصمية بمصاريف تسػجيل األسػاتذة  في
 الباحثيف واألساتذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف و الباحثيف الدائميف المستفيديف مف عطمة عممية.

مغ اإلجمالي الممنوح لممؤسسػات، ( مف المب %0ال يمكف أف تتعدى مصاريف التسجيل نسبة أربعة بالمائة )
بعنواف الميزانية المخصصة لمتربصات قصيرة المدى بالخارج، بالنسػبة لألسػاتذة البػاحثيف والبػاحثيف الػدائميف 

( مػػػف المبمػػػغ المػػػذكور بالنسػػػبة لألسػػػاتذة البػػػاحثيف % 01المسػػػتفيديف مػػػف عطمػػػة عمميػػػة، وعشػػػرة بالمائػػػة )
 اإلستشفائييف الجامعييف.

 :3المســـجمين في الدكتوراه ) طمبـة الدكتوراه غير األجراء( والطمبة المســـجمين في الماستر فئة الطمبة  -3
 الطمبة المسجمين في الدكتوراه ) طمبة الدكتوراه غير األجراء (: -

يمكػػف الطمبػػة المسػػجموف فػػي الػػدكتوراه ) طمبػػة الػػدكتوراه غيػػر األجػػراء ( اإلسػػتفادة فػػي إطػػار بػػرامج التكػػويف 
لمسػػػػتوى المدرجػػػػة فػػػػي مخططػػػػات تطػػػػوير المؤسسػػػػة، مػػػػف تربصػػػػات قصػػػػيرة المػػػػدى فػػػػي حػػػػدود وتحسػػػػيف ا

 اإلعتمادات المالية المتاحة لممؤسسة المعنية.
 يجب أف تتوفر في طمبة الدكتوراه غير األجراء المنتقوف مف طرؼ المجالس العممية الشروط التالية:

 قانونية،أف يكوف الطالب مسجال في الدكتوراه وفقا لإلجراءات ال -

أف يتوفر الطالب عمى موضوع  بحث مؤشر عميو مف طرؼ المشػرؼ وعمػى جػدوؿ زمنػي دقيػق  -
 لألعماؿ العممية،

أف يقػػدـ الطالػػب رسػػالة إسػػتقباؿ أصػػمية مػػف طػػرؼ مؤسسػػة جامعيػػة أو ىيئػػة بحػػث بالخػػارج ذات  -
 قدرات عممية و تكنولوجية عالية.

 

 :3الطمبة المسجمين في الماستر -

اإلسػتفادة مػف تربصػات قصػيرة المػدى فػي حػدود اإلعتمػادات الماليػة  3سجموف فػي الماسػتر يمكف الطمبة الم
 المتاحة لممؤسسة المعنية.

يػػتـ برمجػػة ىػػذه التربصػػات القصػػيرة المػػدى فػػي إطػػار حركيػػة الطمبػػة وتػػتـ عمػػى أسػػاس اإلتفاقيػػات فػػي إطػػار 
 التعاوف الدولي والشراكة ما بيف الجامعات.

، والمنتقػػوف مػػف بػػيف األوائػػل عمػػى الدفعػػة مػػف طػػرؼ الييئػػات 3يف فػػي الماسػػتر يجػػب عمػػى الطمبػػة المسػػجم
 البيداغوجية والعممية المؤىمة أف يستوفوا الشروط التالية:

 ،3أف يكوف الطالب مسجال بصفة منتظمة في الماستر  -

أف يتػػػوفر الطالػػػب عمػػػى موضػػػوع بحػػػث مؤشػػػر عميػػػو مػػػف طػػػرؼ المشػػػرؼ وجػػػدوؿ زمنػػػي دقيػػػق  -
 وجية والعممية،لألعماؿ البيداغ

 أف يقدـ الطالب رسالة إستقباؿ أصمية مف طرؼ مؤسسة جامعية أو ىيئة بحث بالخارج. -

 :فئة الموظفين  -2

فما فػوؽ، التػابعيف لألسػالؾ اإلداريػة والتقنيػة لػإلدارات  01يمكف الموظفيف المرتبيف عمى األقل في الصنف 
بعػػػد رأي مجمػػػس مديريػػػة المؤسسػػػة المعنيػػػة مػػػف المركزيػػػة والمؤسسػػػات العموميػػػة ومراكػػػز البحػػػث، اإلسػػػتفادة 

 تربصات تحسف المستوى بالخارج، في حالة تعذر ضماف التربص بالجزائر.
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برمجػػة تربصػػات تحسػػيف المسػػتوى بالخػػارج المدرسػػة فػػي مخططػػات التكػػويف وتطػػوير المؤسسػػات العموميػػة 
ف الػػدولي والشػػراكة مػػا بػػيف ومراكػػز البحػػث يجػػب أف تنجػػز عمػػى أسػػاس اإلتفاقيػػات المبرمػػة فػػي إطػػار التعػػاو 

 الجامعات.
 يتـ إنتقاء المرشحيف مف طرؼ المؤسسات األصمية مف بيف الذيف يستوفوف الشروط التالية:

تقديـ مشروع تربص مؤشر عميو مف قبل مدير المؤسسة ورأي مجمس المديرية مػع إبػراز التػأثير  -
 المنتظر مف ىذا التربص.

مؤسسة جامعية أو مركػز بحػث أو ىيئػة تكػويف بالخػارج  تقديـ رسالة إستقباؿ أصمية صادرة عف -
 ذات قدرات عممية وتقنية عالية وتنظيـ إداري فعاؿ ذات مراجع معترؼ بيا.

يمكػػف ىيئػػة اإلرسػػاؿ المعنيػػة التكفػػل بصػػفة إسػػتثنائية بمصػػاريف تسػػجيل المػػوظفيف الممارسػػيف فػػي مسػػتوى 
إقامػػة عمميػػة ذات مسػػتوى عػػالي ( فػػي حالػػة عػػدـ  إتخػػاذ القػػرارات، المسػػتفيذيف مػػف تربصػػات قصػػيرة المػػدى )

 تكفل الييئة األجنبية المستقبمة بالمرشح.
مػف المبمػغ اإلجمػالي الممنػوح لممؤسسػات،  ( %0ال يمكف أف تتعدى مصاريف التسجيل نسبة أبعة بالمائػة )

 بعنواف الميزانية المخصصة لمتربصات قصيرة المدى بالخارج.

 3102 جانفي 18حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــ
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
 القرارات والمقررات   

  الفردية
  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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  القرارات الفردية
 يعيف السيد فاسي يوسف بصفة مدير وحدة تنمية الطبقات 3102جانفي  31قرار مؤرخ في  08رقـ  بقرار ،

 ي لإللحاـ والمراقبةالرقيقة والتطبيقات، المنشأة لدى مركز البحث العممي والتقن
  أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ  حسين عبد القادر،يعيف السيد  ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  59بقرار رقـ

 فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة الشمف.

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، علي بن عمارة عبد القادر،يعيف السيد ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  01بقرار رقـ  
 كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عمـو المادة" بجامعة الشمف.

  أستاذة محاضرة قسـ "أ"،  بلكرديم فاطة الزهرة،تعيف السيدة ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  00بقرار رقـ
 كمسؤولة فريق ميداف التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة الشمف.

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ  مداح عرايبي الحاج، يعيف السيد، 3102 فيفري  08مؤرخ في  03بقرار رقـ
 فريق ميداف التكويف "عمـو إقتصادية، تسيير وعموـ تجارية" بجامعة الشمف.

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ  بن عجمية أحمد،يعيف السيد ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  02بقرار رقـ
 فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة الشمف. 

  أستاذ، كمسؤوؿ فريق ميداف  سنقوقة نور الدين،يعيف السيد ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  00بقرار رقـ
 "عمـو المادة" بجامعة بسكرة. التكويف

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ  لحلوحي صالح،يعيف السيد  ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  00بقرار رقـ
 ة بسكرة.فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامع

  أستاذ محاضر قسـ "أ" ، كمسؤوؿ فريق  حديد محمد،يعيف السيد ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  00بقرار رقـ
 ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة بسكرة.

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ  هيمة عبد الحميد،يعيف السيد ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  09بقرار رقـ
 ف "لغة وأدب عربي" بجامعة ورقمة.فريق ميداف التكوي

  ويعيف ، 3101سبتمبر  07المؤرخ في  031يمغى القرار رقـ ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  08بقرار رقـ
 أستاذ، كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف " عموـ وتكنولوجيا" بجامعة الشمف. بلمداني بشير،السيد 

  وتعيف ، 3101سبتمبر  07المؤرخ في  030ـ يمغى القرار رق، 3102 فيفري  08مؤرخ في  07بقرار رقـ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"، كمسؤولة فريق ميداف التكويف "عموـ المادة" بجامعة  قوادري مصطفاي سمية،السيدة 
 الشمف.

  ويعيف ، 3101سبتمبر  07المؤرخ في  032يمغى القرار رقـ ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  91بقرار رقـ
اضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ إقتصادية، تسيير وعموـ تجارية" أستاذ مح نوري منير،السيد 

 بجامعة الشمف. 

  وتعيف  ،3101سبتمبر  07المؤرخ في  030يمغى القرار رقـ ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  90بقرار رقـ
دب عربي" بجامعة أستاذة محاضرة قسـ "أ"، كمسؤولة فريق ميداف التكويف "لغة وأ أنساعد سميرة،السيدة 
 الشمف.
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  ويعيف  ،3101سبتمبر  08المؤرخ في  290يمغى القرار رقـ ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  93بقرار رقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عمـو المادة" بجامعة بسكرة. عطاف عبد هللا،السيد 

  ويعيف  ،3101سبتمبر  08المؤرخ في  298قـ يمغى القرار ر ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  92بقرار رقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية  رواب عمار،السيد 

 والرياضية" بجامعة بسكرة.

  ويعيف ، 3101سبتمبر  08المؤرخ في  299يمغى القرار رقـ ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  90بقرار رقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة بسكرة. عزة رابح،بومالسيد 

  ويعيف 3101سبتمبر  08المؤرخ في  290يمغى القرار رقـ ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  90بقرار رقـ ،
نولوجيا" بجامعة أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ وتك تيطاوين عبد الناصرالسيد 
 بسكرة.

  ويعيف ، 3101سبتمبر  08المؤرخ في  070يمغى القرار رقـ ، 3102 فيفري  08مؤرخ في  90بقرار رقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية"  األخضري نصر الدينالسيد 

 بجامعة ورقمة.

  ويعيف ، 3101سبتمبر  08المؤرخ في  070القرار رقـ  يمغى، 3102 فيفري  08مؤرخ في  99بقرار رقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة ورقمة. بلخضر أحمدالسيد 

  بصفتو مدير وحدة البحث  بوحوش صالحيعيف السيد ، 3102مارس  39مؤرخ في  308بقرار رقـ
 المعادف، المنشأة لدى البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة.التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمـ 
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  الفردية المقررات
  تنيى مياـ نائب مدير جامعة سطيف، مكمف بالتكويف العالي فيما ،  3102 جانفي 9المؤرخ في  9بمقرر رقـ

، إللغػػاء الييكػػل وي محمططدمصطططفابعػػد التػػدرج و التأىيػػل الجػػامعي والبحػػث العممػػي، التػػي يمارسػػيا السػػيد 
 وتكميفو بوظيفة أخرى.

  بصػػفة نائػػب مػػدير جامعػػة مصطططفاوي محمططديعػػيف السػػيد ،  3102 جػػانفي 9المػػؤرخ فػػي  8بمقػػرر رقػػـ ،
، مكمػػف بػػالتكويف العػػالي فػػي الطػػور الثالػػث والتأىيػػل الجػػامعي والبحػػث العممػػي، وكػػذا التكػػويف العػػالي 0سػػطيف

 فيما بعد التدرج، بالنيابة.
  مكمػػػف بالعالقػػػات 0تنيػػػى ميػػػاـ نائػػػب مػػػدير جامعػػػة سػػػطيف،  3102 جػػػانفي 9المػػػؤرخ فػػػي  7رقػػػـ بمقػػػرر ،

، إللغػاء الييكػل داود حرز هللاالخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، التي يمارسيا السيد 
 وتكميفو بوظيفة أخرى.

  بصػػػفة نائػػػب مػػػدير جامعػػػة حطططرز هللا  دداويعػػػيف السػػػيد ،  3102 جػػػانفي 9المػػػؤرخ فػػػي  01بمقػػػرر رقػػػـ ،
، مكمػف بػالتكويف العػالي فػي الطػوريف األوؿ والثػاني والتكػويف المتواصػل والشػيادات، والتكػويف العػالي 0سطيف

 فيما بعد التدرج، بالنيابة.
  تنيػػػػى ميػػػػاـ نائػػػػب مػػػػدير جامعػػػػة سػػػػطيف، مكمػػػػف بالتنميػػػػة ،  3102 جػػػػانفي 9المػػػػؤرخ فػػػػي  00بمقػػػػرر رقػػػػـ

 ، إللغاء الييكل. مقراني العربيلتوجيو، التي يمارسيا السيد واإلستشراؼ وا

  بصػػفة نائػػب مػػدير جامعػػة مقرانططي العربططييعػػيف السػػيد ،  3102 جػػانفي 9المػػؤرخ فػػي  03بمقػػرر رقػػـ ،
 ، مكمف بالتنمية واإلستشراؼ والتوجيو، بالنيابة.0سطيف

  صػػػريات وميكانيػػػؾ الدقػػػة، بجامعػػػة تنيػػػى ميػػػاـ مػػػدير معيػػد الب،  3102 جػػانفي 9المػػػؤرخ فػػػي  02بمقػػرر رقػػػـ
 ، إللغاء الييكل. بن يعيش عبد الكريمسطيف، التي يمارسيا السيد 

  بصػفة نائػب مػدير جامعػة  بن يعيش عبد الكريميعيف السيد ،  3102 جانفي 9المؤرخ في  00بمقرر رقـ
 بالنيابة.، مكمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، 0سطيف

  تنيػػى ميػػاـ عميػػد كميػػة العمػػـو  بجامعػػة سػػطيف، التػػي يمارسػػيا ،  3102 جػػانفي 9المػػؤرخ فػػي  00بمقػػرر رقػػـ
 ، إللغاء الييكل. معماش مصطفىالسيد 

  بصػػفة عميػػد كميػػة العمػػـو  معمططاش مصطططفىيعػػيف السػػيد ،  3102 جػػانفي 9المػػؤرخ فػػي  00بمقػػرر رقػػـ
 ، بالنيابة.0بجامعة سطيف

  تنيػػػػى ميػػػػاـ مػػػدير معيػػػػد اليندسػػػة المعماريػػػػة وعمػػػػـو األرض  ،  3102 جػػػانفي 9المػػػؤرخ فػػػػي  09بمقػػػرر رقػػػػـ
 ، إللغاء الييكل. شوقي عليبجامعة سطيف، التي يمارسيا السيد 

  بصفة مدير معيد اليندسػة المعماريػة  شوقي علييعيف السيد ،  3102 جانفي 9المؤرخ في  08بمقرر رقـ
 يابة.، بالن0وعمـو األرض بجامعة سطيف

  تنيػػػى ميػػػاـ عميػػػد كميػػػة التكنولوجيػػػا، بجامعػػػة سػػػطيف، التػػػي ،  3102 جػػػانفي 9المػػػؤرخ فػػػي  07بمقػػػرر رقػػػـ
 ، إللغاء الييكل. رحماني لزهريمارسيا السيد 
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  بصػػفة عميػػد كميػػة التكنولوجيػػا،   رحمططاني لزهططريعػػيف السػػيد ،  3102 جػػانفي 9المػػؤرخ فػػي  31بمقػػرر رقػػـ
 ، بالنيابة.0بجامعة سطيف

  تنيػػػى ميػػػاـ عميػػػد كميػػػة العمػػػـو اإلقتصػػػادية والتجاريػػػة وعمػػػـو ،  3102 جػػػانفي 9المػػػؤرخ فػػػي  30ر رقػػػـ بمقػػػر
 ، إللغاء الييكل. صالحي صالحالتسيير، بجامعة سطيف، التي يمارسيا السيد 

  بصػػػفة عميػػػد كميػػػة العمػػػـو  صطططالحي صطططالحيعػػػيف السػػػيد ،  3102 جػػػانفي 9المػػػؤرخ فػػػي  33بمقػػػرر رقػػػـ
 ، بالنيابة.0رية وعمـو التسيير،  بجامعة سطيفاإلقتصادية والتجا

  تنيػى ميػاـ عميػد كميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة، بجامعػة سػطيف، ،  3102 جػانفي 9المؤرخ فػي  32بمقرر رقـ
 ، إللغاء الييكل. قشي عبد الهاديالتي يمارسيا السيد 

  عميد كمية عمـو الطبيعة  بصفة قشي عبد الهادييعيف السيد ،  3102 جانفي 9المؤرخ في  30بمقرر رقـ
 ، بالنيابة.0والحياة، بجامعة سطيف

  بصػػفة مػدير معيػػد البصػػريات  قصططاص حسططينيعػيف السػػيد ،  3102 جػػانفي 9المػؤرخ فػػي  30بمقػرر رقػػـ
 ، بالنيابة.0وميكانيؾ الدقة، بجامعة سطيف

  امعػػة تممسػػاف، التػػي تنيػػى ميػػاـ عميػػد كميػة اآلداب والمغػػات، بج،  3102 جػانفي 9المػػؤرخ فػػي  30بمقػرر رقػػـ
 إلنتخابو رئيسا لممجمس الشعبي الوالئي بوالية تممساف. شايف عكاشة، يمارسيا السيد 

  بصػفة عميػد كميػة اآلداب والمغػات،   كروم بومدينيعػيف السػيد ،  3102 جانفي 9المؤرخ في  39بمقرر رقـ
 بجامعة تممساف، بالنيابة.

  بصػفة أمػيف عػاـ، بجامعػة خنشػمة،  سباع لزهاريف السػيد يعي،  3102 جانفي 9المؤرخ في  38بمقرر رقـ
 بالنيابة.

  تنيػػى ميػػاـ عميػػد كميػػة العمػػـو بجامعػػة وىػػراف، التػػي يمارسػػيا ،  3102 جػػانفي 01المػػؤرخ فػػي  37بمقػػرر رقػػـ
 إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى. بلعباس يعقوبي، السيد 

  بصػػفة عميػػد كميػػة العمػػـو  بلعبططاس يعقططوبييد يعػػيف السػػ،  3102 جػػانفي 01المػػؤرخ فػػي  21بمقػػرر رقػػـ
 الدقيقة والتطبيقية، بالنيابة، بجامعة وىراف.

  تنيػػى ميػػاـ عميػػد كميػػة العمػػـو الدقيقػػة وعمػػـو الطبيعػػة والحيػػاة ،  3102 جػػانفي 00المػػؤرخ فػػي  27بمقػػرر رقػػـ
  ملكمي خالد.بجامعة بسكرة، التي يمارسيا السيد 

  بصفة عميػد كميػة العمػـو الدقيقػة  فرحي عبد هللايعيف السيد ،  3102 جانفي 00المؤرخ في  01بمقرر رقـ
 وعمـو الطبيعة والحياة، بالنيابة، بجامعة بسكرة.

  تنيػػى ميػػاـ عميػػد كميػػة العمػػـو اإلنسػػانية واإلجتماعيػػة بجامعػػة ،  3102 جػػانفي 00المػػؤرخ فػػي  41بمقػػرر رقػػـ
 . إللغاء الييكلميلود سفاري، سطيف، التي يمارسيا السيد 

  بصفة عميد كمية العمػـو اإلنسػانية  سفاري ميلوديعيف السيد ،  3102 جانفي 00المؤرخ في  03بمقرر رقـ
 ، بالنيابة. 3واإلجتماعية بجامعة سطيف

  بالنيابػة، لمػدة 3بصفة مدير جامعػة سػطيف  الخير قشييعيف السيد ،  3102 جانفي 00بمقرر مؤرخ في ،
 سنة واحدة قابمة لمتجديد.
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 بصػفة مػدير جامعػة بجايػة، بالنيابػة،  بطوعمم سطعيدانييعػيف السػيد ،  3102 جػانفي 00ؤرخ فػي بمقرر مػ
 لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد.

  تنيػػى ميػػاـ مػػدير المدرسػػة العميػػا ألسػػاتذة التعمػػيـ التكنولػػوجي ،  3102 جػػانفي 00المػػؤرخ فػػي  02بمقػػرر رقػػـ
 لغاء الييكل. إلعبد الباقي بن زيان، بوىراف، التي يمارسيا السيد 

  بصػفة مػدير المدرسػة  عبطد البطاقي بطن زيطانيعػيف السػيد ،  3102 جػانفي 00المػؤرخ فػي  00بمقرر رقػـ
 الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، بالنيابة. 

  تنيػػػى ميػػػاـ نائػػػب مػػػدير جامعػػػة األغػػػواط، مكمػػػف بالعالقػػػات ،  3102 جػػػانفي 09المػػػؤرخ فػػػي  00بمقػػػرر رقػػػـ
بنػاء عبطد الحفطيه هطم ، لتنشػيط واإلتصػاؿ والتظػاىرات العمميػة، التػي يمارسػيا السػيد الخارجية والتعاوف وا

 عمى طمبو. 

  تنيػػػى ميػػػػاـ نائػػػب مػػػػدير جامعػػػة عنابػػػػة، مكمػػػف بالعالقػػػػات ، 3102 جػػػػانفي 07المػػػػؤرخ فػػػي  00بمقػػػرر رقػػػـ
بنػاء جيطد حنطون،  عبطد المالخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصػاؿ والتظػاىرات العمميػة، التػي يمارسػيا السػيد 

 عمى طمبو. 

  بصػػػفة عميػػد كميػػػة  تحكطططورت عبطططد القطططادريعػػػيف السػػيد ، 3102 جػػانفي 30المػػػؤرخ فػػي  09بمقػػرر رقػػـ
 التكنولوجيا، بالنيابة، بجامعة بجاية. 

  بصػػفة رئػػيس لجنػػة  عبادليططة محمططد الطططاهريعػػيف السػػيد ، 3102 جػػانفي 33المػػؤرخ فػػي  08بمقػػرر رقػػـ
 الصفقات لجامعة تيزي وزو.

  بصػفة رئػيس  صديقي أمحمطد محمطد صطالحيعػيف السػيد ،  3102 جانفي 33المؤرخ في  07بمقرر رقـ
 لجنة الصفقات لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.

  بصػػفة رئػػيس لجنػػة الصػػفقات  شططرير رابططحيعػػيف السػػيد ،  3102 جػػانفي 33المػػؤرخ فػػي  01بمقػػرر رقػػـ
 ية والتجارية وعمـو التسيير الجزائر.لممدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصاد

  بصػػفة رئػػيس لجنػػة الصػػفقات  حمانططة امططا يعػػيف السػػيد ،  3102 جػػانفي 33المػػؤرخ فػػي  02بمقػػرر رقػػـ
 .2لجامعة قسنطينة

  بصػفة رئػيس لجنػة الصػفقات  بوكرزازة حسطنييعيف السػيد ،  3102 جانفي 33المؤرخ في  00بمقرر رقـ
 .3لجامعة سطيف

  بصػفة رئػيس لجنػة الصػفقات  يحيطوش حسطينيعػيف السػيد ،  3102 جػانفي 33خ فػي المؤر  00بمقرر رقـ
 لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.

  بصػفة رئػيس لجنػة الصػفقات  فركطوس مبطار يعػيف السػيد ،  3102 جػانفي 33المؤرخ فػي  00بمقرر رقـ
 .3لجامعة قسنطينة

  بصػػفة رئػػيس لجنػػة الصػػفقات  خلططدون امططا السػػيد يعػػيف ،  3102 جػػانفي 33المػػؤرخ فػػي  09بمقػػرر رقػػـ
 لمديرية الخدمات الجامعية بمسيمة.

  بصفة رئيس لجنة  بن حمزة أبي بكر الصديقيعيف السيد ،  3102 جانفي 33المؤرخ في  08بمقرر رقـ
 الصفقات لمديرية الخدمات الجامعية بالبيض.
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  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة  ح بشيرريبويعيف السيد ،  3102 جانفي 33المؤرخ في  07بمقرر رقـ
 الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.

  بصػفة رئػيس لجنػة الصػفقات  سعيداني بوعمميعػيف السػيد ،  3102 جانفي 33المؤرخ في  01بمقرر رقـ
 لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة ببجاية.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات  اكون عبد الحميديعيف السيد ،  3102 فيجان 33المؤرخ في  00بمقرر رقـ
 لموكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية بقسنطينة.

  بصػػفة رئػػيس لجنػػة  عبادليططة محمططد الطططاهريعػػيف السػػيد ،  3102 جػػانفي 33المػػؤرخ فػػي  03بمقػػرر رقػػـ
 في العموـ اإلجتماعية واإلنسانية بالبميدة.الصفقات لموكالة الموضوعاتية لمبحث 

  بصفة نائب مدير، بالنيابة، مكمػف  بوزيت محمديعيف السيد ،  3102 جانفي 39المؤرخ في  02بمقرر رقـ
 بالتكويف العالي في التدرج والتكويف المتواصل والشيادات، بجامعة العمـو والتكنولوجيا بوىراف. 

  تنيى مياـ عميد كمية العمـو بجامعة عنابػة، التػي يمارسػيا السػيد ،  3102 فيفري  2المؤرخ في  00بمقرر رقـ
 لتكميفو بوظيفة أخرى. دغمان عبد العزيز،  

  بصػفة نائػب مػدير جامعػة  عبطد العزيطز دغمطان يعػيف السػيد ،  3102 فيفػري  2المؤرخ فػي  09بمقرر رقـ
 لتظاىرات العممية، بالنيابة. عنابة، مكمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ وا

  بصػفة عميػد كميػة العمػوـ،  رميتطة محمطد ريطاضيعػيف السػيد ،  3102 فيفػري  2المػؤرخ فػي  08بمقرر رقػـ
 بالنيابة، بجامعة عنابة. 

  تنيى مياـ عميد كمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة أدرار، بالنيابة، ،  3102 فيفري  0المؤرخ في  07بمقرر رقـ
 بناء عمى طمبو. عبد الموي مصطفى،  السيد  التي يمارسيا

  بصػػفة عميػػد كميػػة العمػػـو  بططن عطيلططة علططييعػػيف السػػيد ،  3102 فيفػػري  0المػػؤرخ فػػي  91بمقػػرر رقػػـ
 والتكنولوجيا، بالنيابة، بجامعة أدرار. 

  تنيػػى ميػػاـ مكمػػف بالدراسػػات والتمخػػيص، التػػي يمارسػػيا السػػيد،  3102 فيفػػري  0المػػؤرخ فػػي  90بمقػػرر رقػػـ 
 بسبب الوفاء. بلعز لخضر،  

  تنيػى ميػاـ عميػد كميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية، بجامعػة تبسػة، ،  3102 فيفري  0المؤرخ في  93بمقرر رقـ
 . ذيب ام التي يمارسيا السيد 

  بصفة مػدير، بالنيابػة، لجامعػة  قاضي عبد الكريميعيف السيد ،  3102 فيفري  9المؤرخ في  92بمقرر رقـ
 عنابة. 

 بصفة عميد كمية الحقوؽ والعمػوـ  محمد الطاهر بلعيساوييعيف السيد ،  3102 فيفري  9قرر مؤرخ في بم
 ، بالنيابة، لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد. 3السياسية بجامعة سطيف

  رحموني تنيى مياـ مدير جامعة تيارت، التي يمارسيا السيد ،  3102 فيفري  01المؤرخ في  90بمقرر رقـ

  مصطفى.

 بصػفة مػدير، بالنيابػة، لجامعػة  مطدرب  خطمدييعػيف السػيد ،  3102 فيفػري  01المػؤرخ فػي  90قرر رقػـ بم
 تيارت. 
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  تنيػػى ميػػاـ نائػػب مػػدير جامعػػة تبسػػة، بالنيابػػة، مكمفػػة بتنشػػيط ،  3102 فيفػػري  01المػػؤرخ فػػي  90بمقػػرر رقػػـ
 إللغاء الييكل. بوذيبة لويزة،  السيدةالبحث العممي والعالقات الخارجية والتعاوف وترقية ذلؾ، التي تمارسيا 

  تنيػػػى ميػػاـ عميػػػد كميػػػة العمػػـو السياسػػػية واإلعػػػالـ، بالنيابػػػة، ،  3102 فيفػػػري  03المػػػؤرخ فػػي  99بمقػػرر رقػػػـ
 إللغاء الييكل. إيراتني بلقاسم،  ، التي يمارسيا السيد2بجامعة الجزائر

  بصػػفة عميػػد كميػػة العمػػـو  ي بلقاسططمإيراتنططيعػػيف السػػيد ،  3102 فيفػػري  03المػػؤرخ فػػي  98بمقػػرر رقػػـ
 . 2السياسية والعالقات الدولية، بالنيابة، بجامعة الجزائر

  بصػػفة عميػػد كميػػة عمػػـو اإلعػػالـ  تمططار يوسططفيعػػيف السػػيد ،  3102 فيفػػري  03المػػؤرخ فػػي  97بمقػػرر رقػػـ
 . 2واإلتصاؿ، بالنيابة، بجامعة الجزائر

  بصػفة رئػيس لجنػة الصػفقات زبدي ناصر الطدين السيد  يعيف،  3102 فيفري  02المؤرخ في  81بمقرر رقـ
 لمديرية الخدمات الجامعية لتيبازة.

  بصػػفة رئػػيس لجنػػة الصػػفقات صططافي أمبططار  يعػػيف السػػيد ،  3102 فيفػػري  02المػػؤرخ فػػي  80بمقػػرر رقػػـ
 لمديرية الخدمات الجامعية بتندوؼ.

  2بصػفة أمػيف عػاـ لجامعػة قسػنطينة عبطد الحميطد زلطة يعػيف السػيد ،  3102 فيفري   30بمقرر مؤرخ في ،
 بالنيابة، لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد.

  بصػػفة أمػػيف عػػاـ لجامعػػة  بوسططحاقي امططا  الططدين يعػػيف السػػيد ،  3102 فيفػػري   30بمقػػرر مػػؤرخ فػػي
 البويرة، لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد.

  بصػفة نائػب مػدير، مكمفػة  يم مسعودان إبطراهيعػيف السػيد ،  3102 فيفري  30المؤرخ في  70بمقرر رقـ
 بالتنمية واإلستشراؼ والتوجيو، بالنيابة، لجامعة برج بوعريريج.

  تنيػػى ميػػاـ رئػػيس مشػػروع معيػػد التكػػويف العػػالي لمتكنولوجيػػا ،  3102 فيفػػري  39المػػؤرخ فػػي  79بمقػػرر رقػػـ
 بناء عمى طمبو.ريان رابح،  بقصر الشاللة لجامعة تيارت، التي يمارسيا السيد

 بصػفة عميػد كميػة عمػـو الطبيعػة  أحمطد بطن سطهلة ثالط  يعػيف السػيد ،  3102 مارس  2مؤرخ في  بمقرر
 والحياة، بجامعة وىراف، بالنيابة.

  بصػفة مػدير معيػد عمػـو وتقنيػات  قمينطي حفطيه يعيف السيد ،  3102 مارس 0المؤرخ في  78بمقرر رقـ
 س.النشاطات البدنية والرياضية، بالنيابة، لجامعة سوؽ أىرا

  بصػفة مػدير معيػد العمػـو  عبد المجيطد الصطاد  يعيف السػيد ،  3102 مارس 0المؤرخ في  77بمقرر رقـ
 الفالحية والبيطرة، بالنيابة، لجامعة سوؽ أىراس.

  بصػػفة عميػػد كميػػة العمػػـو  بططن دريططدي فططوزي يعػػيف السػػيد ،  3102 مػارس 0المػػؤرخ فػػي  011بمقػرر رقػػـ
 .اإلجتماعية واإلنسانية، بالنيابة

  بصػفة عميػد كميػة  بن راطم محمطد خميسطي يعيف السيد ،  3102 مارس 0المؤرخ في  010بمقرر رقـ
 العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، بالنيابة، لجامعة سوؽ أىراس.

  بصػػفة عميػػػد كميػػػة اآلداب  لوكطططام سطططليمة تعػػػيف السػػيدة ،  3102 مػػارس 0المػػؤرخ فػػػي  013بمقػػرر رقػػػـ
 بة، لجامعة سوؽ أىراس.والمغات، بالنيا
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  بصػػػفة عميػػػد كميػػػة العمػػػـو الدقيقػػػة  بلعبطططاس يعقطططوبي يعػػػيف السػػػيد ،  3102 مػػػارس 0بمقػػػرر مػػػؤرخ فػػػي
 والتطبيقية، بالنيابة، بجامعة وىراف، لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد.

  بصػػػفة مػػػدير معيػػػد تسػػػيير التقنيػػػات  حمطططزة عميطططرش يعػػػيف السػػػيد ،  3102 مػػػارس 0بمقػػػرر مػػػؤرخ فػػػي
 ، بالنيابة، لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد.2ضرية، بجامعة قسنطينة الح

  بصػػفة أمػػيف عػػاـ، بالنيابػػة،  نصططرون محمططد يعػػيف السػػيد ،  3102 مػػارس 0المػػؤرخ فػػي  012بمقػػرر رقػػـ
 لجامعة خميس مميانة.

  بصػػفة عميػػد كميػػة العمػػـو  بططن عنايططة الططو  يعػػيف السػػيد ،  3102 مػػارس 0المػػؤرخ فػػي  010بمقػػرر رقػػـ
 اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، بالنيابة، لجامعة خميس مميانة.

  بصفة عميد كمية عمػـو الطبيعػة  مقابلي عيسى يعيف السيد ،  3102 مارس 0المؤرخ في  010بمقرر رقـ
 والحياة وعمـو األرض، بالنيابة، لجامعة خميس مميانة.

  بصػػػفة عميػػػد كميػػػة العمػػػـو  كمسطططي أحمطططد يعػػػيف السػػػيد ،  3102 مػػػارس 0المػػػؤرخ فػػػي  010بمقػػػرر رقػػػـ
 والتكنولوجيا، بالنيابة، لجامعة خميس مميانة.

  بصػػفة عميػػد كميػػة اآلداب  شطططاح عبططد هللا يعػػيف السػػيد ،  3102 مػػارس 0المػػؤرخ فػػي  019بمقػػرر رقػػـ
 والمغات، بالنيابة، لجامعة خميس مميانة.

  بصػفة رئػيس لجنػة الصػفقات  ب  خطمدي مطدريعيف السػيد ،  3102 مارس 00المؤرخ في  001بمقرر رقـ
 لجامعة معسكر.

  بصػػفة رئػيس لجنػة الصػػفقات  برقططو  محنططد يعػيف السػػيد ،  3102 مػارس 00المػؤرخ فػػي  000بمقػرر رقػـ
 لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ الجزائر.

  غػػات، بالنيابػػة، بجامعػػة تنيػػى ميػػاـ عميػػد كميػػة اآلداب والم،  3102 مػػارس 03المػػؤرخ فػػي  003بمقػػرر رقػػـ
 بناء عمى طمبو. عزوز قربوع، سكيكدة، التي يمارسيا السيد 

  بصػفة عميػػد كميػػة اآلداب  بوبعيططو بوامعططة يعػيف السػػيد ،  3102 مػػارس 03المػؤرخ فػػي  002بمقػرر رقػػـ
 والمغات، بالنيابة، لجامعة سكيكدة.

  العمػػـو اإلقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػـو  تنيػػى ميػػاـ عميػػد كميػػة،  3102 مػػارس 03المػػؤرخ فػػي  000بمقػػرر رقػػـ
 بناء عمى طمبو.إبراهيم توهامي، التسيير، بجامعة سكيكدة، التي يمارسيا السيد 

  بصػػفة عميػػد كميػػة العمػػـو  لطططرش علططي يعػػيف السػػيد ،  3102 مػػارس 03المػػؤرخ فػػي  000بمقػػرر رقػػـ
 اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، بجامعة سكيكدة.

  بصػػفة عميػػد كميػػة العمػػوـ اإلجتماعيػػة و  ميلططود سططفاري يعػػيف السػػيد ،  3102 مػػارس 03بمقػػرر مػػؤرخ فػػي
 ، بالنيابة، لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد.3اإلنسانية، بجامعة سطيف 

  تنيػػػى ميػػػاـ نائػػػب مػػػدير جامعػػػة جيجػػػل، بالنيابػػػة، مكمػػػف ،  3102 مػػػارس 09المػػػؤرخ فػػػي  000بمقػػػرر رقػػػـ
 إللغاء  الييكل. ملير علي، كويف المتواصل والشيادات، التي يمارسيا السيد بالتكويف العالي في التدرج والت
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  بصفة نائب مػدير جامعػة  عميرة عبد الرزا  يعيف السيد ،  3102 مارس 09المؤرخ في  009بمقرر رقـ
يف جيجػػل، بالنيابػػة، مكمػػف بػػالتكويف العػػالي فػػي الطػػوريف األوؿ والثػػاني والتكػػويف المتواصػػل والشػػيادات والتكػػو 

 العالي في التدرج.
  تنيى مياـ نائب مػدير جامعػة جيجػل، مكمػف بتنشػيط وترقيػة ،  3102 مارس 09المؤرخ في  008بمقرر رقـ

 إللغاء الييكل.بلفريطس عبد الفتاح، البحث العممي والعالقات الخارجية والتعاوف، التي يمارسيا السيد 

  بصػفة نائػب مػدير  بلفطريطس عبطد الفتطاح  يعػيف السػيد،  3102 مػارس 09المػؤرخ فػي  007بمقرر رقػـ
جامعػػة جيجػػل، بالنيابػػة، مكمػػف بػػالتكويف العػػالي فػػي الطػػور الثالػػث والتأىيػػل الجػػامعي والبحػػث العممػػي والتكػػويف 

 العالي فيما بعد التدرج.
  تنيى مياـ عميد كميػة العمػـو الدقيقػة وعمػـو الطبيعػة والحيػاة، ،  3102 مارس 09المؤرخ في  031بمقرر رقـ

 إللغاء الييكل.سعيد لغوشي، بجامعة جيجل، التي يمارسيا السيد 

  بصػػفة عميػػد كميػػة عمػػـو  لغوشططي سططعيد يعػػيف السػػيد ،  3102 مػػارس 09المػػؤرخ فػػي  030بمقػػرر رقػػـ
 الطبيعة والحياة بجامعة جيجل، بالنيابة.

  لعمػوـ اإلجتماعيػة، تنيػى ميػاـ عميػد كميػة اآلداب والمغػات وا،  3102 مػارس 09المػؤرخ فػي  033بمقرر رقػـ
 إللغاء الييكل.بلعيور الطاهر، بجامعة جيجل، التي يمارسيا السيد 

  بصػػفة عميػػد كميػػة العمػػـو  بلعيططور الطططاهر يعػػيف السػػيد ،  3102 مػػارس 09المػػؤرخ فػػي  032بمقػػرر رقػػـ
 اإلنسانية واإلجتماعية، بجامعة جيجل، بالنيابة.

  مياـ عميدة كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، بجامعة  تنيى،  3102 مارس 08المؤرخ في  030بمقرر رقـ
 بناء عمى طمبيا.نوارة قايد، بجاية، التي تمارسيا السيدة 

  بصػػػفة عميػػد كميػػة العمػػػـو  شطططراد هشطططام يعػػيف السػػػيد ،  3102 مػػارس 08المػػؤرخ فػػػي  030بمقػػرر رقػػـ
 اإلنسانية واإلجتماعية، بجامعة بجاية، بالنيابة.

  تنيى مياـ نائب مدير، مكمف بالتنمية واإلستشراؼ والتوجيو، ،  3102 مارس 08ؤرخ في الم 030بمقرر رقـ
 بناء عمى طمبو. لعبار سفيان، بالنيابة، بجامعة الطارؼ، التي يمارسيا السيد 

  تنيػػػى ميػػػاـ مػػػدير، بالنيابػػػة، لمركػػػز البحػػػث فػػػي تكنولوجيػػػا ،  3102 مػػػارس 08المػػػؤرخ فػػػي  039بمقػػػرر رقػػػـ
 .فتحي محمداقوية، التي يمارسيا السيد نصف النواقل لمط

  بصػفة مػدير، بالنيابػة،  موسي عبد الرحمان يعيف السػيد ،  3102 مارس 08المؤرخ في  038بمقرر رقـ
 لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

  كمػػػف تنيػػػى ميػػػاـ نائػػػب مػػػدير جامعػػػة بجايػػػة، بالنيابػػػة، م،  3102 مػػػارس 30المػػػؤرخ فػػػي  037بمقػػػرر رقػػػـ
بػػالتكويف العػػالي فػػي الطػػوريف األوؿ والثػػاني والتكػػويف المتواصػػل والشػػيادات، والتكػػويف العػػالي فػػي التػػدرج، التػػي 

 .زعبار سليميمارسيا السيد 
  تنيػػػى ميػػػاـ نائػػػب مػػػدير جامعػػػة بجايػػػة، بالنيابػػػة، مكمػػػف ،  3102 مػػػارس 30المػػػؤرخ فػػػي  021بمقػػػرر رقػػػـ

ىيػػل الجػػامعي والبحػػث العممػػي، والتكػػويف العػػالي فيمػػا بعػػد التػػدرج، التػػي بػػالتكويف العػػالي فػػي الطػػور الثالػػث والتأ
 بناء عمى طمبو.ايجلي حسين، يمارسيا السيد 
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  بصػفة نائػب مػدير جامعػة بجايػة،  بطودة أحمطديعيف السيد ،  3102 مارس 30المؤرخ في  020بمقرر رقـ
ي والبحػث العممػي، والتكػويف العػالي فيمػا بعػد بالنيابة، مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالػث والتأىيػل الجػامع

 التدرج.
  بصػفة نائػب مػدير جامعػة خمػيس  عيمم الحاجيعيف السػيد ،  3102 مارس 30المؤرخ في  023بمقرر رقـ

مميانػة، بالنيابػػة، مكمػػف بػالتكويف العػػالي فػػي الطػػور الثالػث والتأىيػػل الجػػامعي والبحػث العممػػي، والتكػػويف العػػالي 
 .فيما بعد التدرج

  بصػفة نائػب مػدير، مكمػف بالعالقػات  نوا  عبطد اللطيطفتعيف السيدة ،  3102 مارس 30بمقرر مؤرخ في
، بالنيابػة، لمػدة سػنة واحػدة قابمػة 3الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العمميػة،  بجامعػة سػطيف

 لمتجديد.
  بصػفة نائػب مػدير، مكمػف  اس شوقيبن عبيعػيف السػيد ،  3102 مػارس 30المؤرخ في  022بمقرر رقـ

 .2بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة قسنطينة
  بصػػفة نائػػب مػػدير، مكمػػف  مساسططي ناديططةتعػػيف السػػيدة ،  3102 مػػارس 30المػػؤرخ فػػي  020بمقػػرر رقػػـ

البحث العممي، والتكويف العالي فيمػا بعػد التػدرج، بالنيابػة، بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي و 
 .2بجامعة قسنطينة

  بصػػفة نائػػب مػػدير، مكمػػف  نططور الططدين عبططد البططاقييعػػيف السػػيد ،  3102 مػػارس 38بمقػػرر مػػؤرخ فػػي
واحػدة  بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة البػويرة، لمػدة سػنة

 قابمة لمتجديد.
  بصػفة مػدير لممدرسػة الوطنيػة العميػا  اما  الطدين برامطةيعػيف السػيد ،  3102 مػارس 38بمقرر مؤرخ في

 لمتكنولوجيا، بالنيابة، لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد.
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